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 املوضوع: دي  بني ي  
 والنعمة املهداة، الرمحة بعده، نبي ال من عىل وسلم اهلل وصىل وحده، اهلل احلمد

 ..وبعد وااله، ومن وصحبه آله وعىل اهلل، عبد بن حممد املسداة،

اخِللقية،  ،ملسو هيلع هللا ىلصفهذا جزء لطيف، ومصنف رشيف، يف أربعني بابا، يف صفة النبي 

لشهادة حق املعرفة وا ملسو هيلع هللا ىلصجيب عىل كل مؤمن معرفتها، إذ معرفته  وصفاته اخلُُلقية، مما

ّرفه عىل الوجه األكمل إال بمعرفة صفاته التي وصفه اهلل وع قله بالنبوة اخلامتة، ال تتحق

 ملسو هيلع هللا ىلصلالقتداء به ، فمنها ما جيب معرفته [٤]القلم: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :هبا فقال عنه

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ وئ ﴿ :كام قال تعاىل ،واتباعه فيها

 .[١٢]األحزاب: ﴾ ىئ ی ی ی ی

ے ے ۓ ۓ ڭ  ومنها ما قد يتوقف عىل معرفته صحة الشهادة له بالرسالة ﴿ 

 .[٩٦]املؤمنون: ﴾ ڭ ڭ

وبلده وعشريته، وأنه حممد بن عبدالله العدناين القريش اهلاشمي  ملسو هيلع هللا ىلصكمعرفة اسمه 

عرفة نعته وصورته، وبكال املكي، ومنها ما هو من كامل العلم به وكامل الشهادة له كم

ئيل كام يعرفون أبناءهم ﴿ ؛اخلَلق واخلُلق :األمرين  ٱكان يعرفه علامء بني إرسا
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[٢٤٩]البقرة: ﴾ٺ

َ َتَباَرَك َوَتَعاىَل ََلها َأَراَد ُهَدى    ٍم: )إِنه اَّلله  ْبن َساله
ِ
وكام يف صحيح ابن حبان عن َعْبِد اَّلله

ٌء إاِله َوَقْد َعَرْفتُ زَ  ِة يَشْ ُه ََلْ َيْبَق ِمْن َعاَلَماِت النُُّبوه َها يِف ْيِد ْبِن َسْعنََة، َقاَل َزْيُد ْبُن َسْعنََة: إِنه

ٍد  ا ِمنُْه: َيْسبُِق ِحْلُمُه  َوْجِه حُمَمه ُُهَ  ََلْ َأْخُُبْ
ِحنَي َنَظْرُت إَِليِْه، إاِله اْثنََتنْيِ

ََ ِحْلَمُه َجْهَلُه، َواَل  ََْعِر ُُ َأَََلطهُف َلُه أِلَْن ُأَخالَِطُه َف ، َفُكنْ َْهِل َعَلْيِه إاِله ِحْلام،ا ْْ ُة ا  َيِزيُدُه ِشده

 َوَجْهَلُه(.

وقد عنونُ كل باب برتمجة َلا حتته من األحاديث الصحيحة، وأوردت ما يناسبها 

حيحني أو فق عليه يف الصمن اآليات وتفسريها، واقترصت عىل احلديث الصحيح املت

أحدُها، وربام ذكرت ما صح عند غريُها من األئمة، وابتدأت كل إسناد باإلمام الذي 

اشتهر برواية احلديث، من أصحاب الكتب واملصنفات، من التابعني وأَباعهم، واسَل 

اهلل أن جيعله شفاعة يل عنده يوم العرض عليه، والوقوَ بني يديه، ولكل من قرأها 

 ...، وقد أجزت به أهل العرص، إجازة عامة، وأهل احلديث منهم إجازة خاصةوسمعه

k 
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ُد، ْبُن  الشريف:ونسبه ملسو هيلع هللا ىلص الباب األول: في اصطفاء هللا له  - ُمَحمَّ
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ﴿ :قال

 [٥٧]احلج:  ﴾ڈڎ ڎ

 [٤٤]الزخرَ: ﴾ ٴۇ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ :وقال

 .ولقومكموإنه لرشَ لك  وجماهد:روى الطُبي يف تفسري اآلية عن ابن عباس 

 القريش  -٢
ِ
اٍد ْبُن َعْبِد اَّلله ٍر َشده ، َعْن َأِِب َعامه مْحَِن ْبِن َعْمٍرو اأْلَْوَزاِعيِّ عن َعْبِد الره

    َة ْبَن اأْلَْسَقعِ الدمشقي، َأنهُه َسِمَع َواثِلَ 
ِ
ُُ َرُسوَل اهلل ، َيُقوُل: َسِمْع

 ( :ا ِمْن َيُقوُل إِنه اهلَل اْصَطَفى كِنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل، َواْصَطَفى ُقَرْيش،ا

  (.كِنَاَنَة، َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبنِي َهاِشٍم، َواْصَطَفايِن ِمْن َبنِي َهاِشمٍ 

مْحَِن ْبِن  قال: ،رواه مسلم يف صحيحه ُد ْبُن َعْبِد الره مه ، َوحُمَ ِزيُّ ا َن الره ُد ْبُن ِمْهَرا َثنَا حُمَمه َحده

َثنَا األوزاعي به. َثنَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم، َحده َن: َحده ا َعِن اْلَولِيِد، َقاَل اْبُن ِمْهَرا  َسْهٍم، مَجِيع،ا
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)َوله َشاهد من َحِديث اْبن ُعَمَر َأََُم ِسَياق،اا  :قال احلافظ ابن حجر يف "األمايل املطلقة" 

َثنَا احْلََسُن ْبُن َمْكَرٍم، َقا ُد ْبُن َيْعُقوَب، َقاَل َحده مه َنا حُمَ  َل ِمنُْه، َوبِِه إىَِل اْبِن َمنَْدْه َقاَل َأْخَُبَ

ُد ْبُن ُذْكوَ  مه َثنَا حُمَ  ْبُن َبْكٍر، َقاَل َحده
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله َن، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر؟ َعِن اْبِن ُعَمَر َحده ا

ُ َتَعاىَل َعنُْه، َقاَل َبْيناََم َنْحُن َعىَل َباِب النهبِيه  َفَذَكَر َحِديث،اا، َقاَل  َرِِضَ اَّلله

اَمَواِت سبعا ثمه َخَلَق اخْلَْلَق،  ِفيِه )َفَخَرَج النهبِيه  َ َخَلَق السه َفَقاَل إِنه اَّلله

، ُثمه   َفاْخَتاَر ِمَن اخْلَْلِق َبنِي آَدَم، ُثمه اْخَتاَر ِمْن َبنِي آَدَم اْلَعَرَب، ُثمه اْخَتاَر ِمَن اْلَعَرِب ُمََضَ

ََنَا  ا، ُثمه اْخَتاَر ِمْن ُقَرْيٍش َبنِي َهاشٍم، ُثمه اْخَتاَريِن ِمْن َبنِي َهاِشٍم، َف اْخَتاَر ِمْن ُمََضَ ُقَرْيش،ا

 .ْن ِخَياٍر(ِخَياٌر مِ 

ايِنُّ يِف اْلَكبرِِي َواأْلَْوَسِط، ِمْن ِرَواَيِة مَحهاِد ْبِن َواقد َعن  َهَذا َحِديٌث َحَسُن َأْخَرَجُه الطهَُبَ

د بن ذكوان، َوَقاَل  ْسنَاِد اْنَتَهى. :حُمَمه  اَل ُيْرَوى َعِن اْبِن ُعَمَر إاِله هِبََذا اإْلِ

ْهِميُّ َوُهَو ِمْن َومَحهاُد ْبُن َواِقٍد َضِعي  ْبُن َبْكٍر السه
ِ
ٌف َوََلْ َينَْفِرْد بِِه َفَقْد َرَواُه َمَعُه َعْبُد اَّلله

ِحيَحنْيِ   .ِرَجاِل الصه

ُْمَلِة أِلَنهُه ََلْ ُيْطَعْن فِ  ْْ َن َفُمْخَتَلٌف ِفيِه َفَحِديُثُه َحَسٌن يِف ا ُد ْبُن َذْكَوا مه ِه يَوَأَما َشْيُخُهاَم حُمَ

 اِدٍح واهلل أعلم(.بِقَ 
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َعْن ُسْفَياَن الثوري، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِِب ِزَياٍد، َعْن َعْبِداللِه ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َنْوَفٍل، َعِن  -١

ِب ْبِن َأِِب َوَداَعَة، َقاَل: َقاَل اْلَعبهاُس: َبَلَغُه 
لِ َبْعُض َما َيُقوُل النهاُس،  امْلُطه

نَُْبَ 
ِ
ُد ْبُن َعْبِداللِه ْبِن ، َفَقاَل: )َقاَل: َفَصِعَد امْل ، َفَقاَل: َأنَا حُمَمه

ِ
َُ َرُسوُل اهلل : َأنْ َمْن َأنَا؟ َقاُلوا

، َفَجَعَلنِي يِف   َعْبِد امْلُطهلِِب، إِنه اهلَل َخَلَق اخْلَْلَق َفَجَعَلنِي يِف َخرْيِ َخْلِقِه، َوَجَعَلُهْم فِْرَقَتنْيِ

ِهْم َبيْت،ا َخرْيِ فِْرَقٍة، َوَخَلَق  ا، اْلَقَبائَِل، َفَجَعَلنِي يِف َخرْيِ َقبِيَلٍة، َوَجَعَلُهْم ُبيُوت،اا، َفَجَعَلنِي يِف َخرْيِ

ا ُكْم َنْفس،ا ُكْم َبيْت،اا، َوَخرْيُ ََنَا َخرْيُ  (.َف

َثنَا َأبُو ُنَعْيٍم الفضل بن دكني به. :قال ،رواه أمحد يف املسند  َحده

َثنَا َأبُو َأمْحََد الزبريي  :فقال ،ورواه الرتمذي يف السنن ُموُد ْبُن َغْياَلَن َقاَل: َحده َثنَا حَمْ َحده

 بن الزبري-
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اَّلله مه  )حديث حسن(. :عن سفيان الثوري به، وقال -حُمَ

 

 وسيادته: ملسو هيلع هللا ىلصفي عظيم مقامه  :الباب الثاني -

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :قال

ء: ﴾ڈ  [٥٦]اإلرسا

)قال أكثر أهل العلم: ذلك هو املقام الذي هو يقومه  :يف تفسريه قال الطُبي

  يوم القيامة للشفاعة للناس لريحيهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شّدة

حدثنا حممد بن بشار، قال: ثنا عبد الرمحن بن مهدي،  ذلك اليوم، ذكر من قال ذلك:
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ن بن ُزَفر، عن ُحذيفة بقال: ثنا سفيان الثوري، عن أِب إسحاق السبيعي، عن صلة 

اليامن، قال: جيمع الناس يف صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البرص، حفاة 

، قياما ال تكلهم نفس إال بإذنه، ينادى: يا حممد، فيقول: لبيك وسعديك،  ة كام ُخلقوا عرا

واخلري يف يديك، والرّش ليس إليك، واملهدّي من َهَديُ، عبدك بني يديك، وبك 

يك، ال ملجَ وال منجا منك إال إليك، تبارك وتعاليُ، سبحانك رّب هذا البيُ؛ وإل

 فهذا املقام املحمود الذي ذكره اهلل تعاىل(.

 ورواه احلاكم وصححه عىل رشط الشيخني.

 

َثنِي َعْبُداللِه ْبُن فَ  -3 ، َحده
ِ
ٍر شداد ْبُن َعْبِد اَّلله َثنِي َأبُو َعامه ، َحده وَخ َعِن اأْلَْوَزاِعيِّ ، رُّ

َثنِي َأبُو ُهَرْيَرةَ      َحده
ِ
َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم : )، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

عٍ  ُل ُمَشفه ُل َشافٍِع َوَأوه ، َوَأوه ُل َمْن َينَْشقُّ َعنُْه اْلَقُْبُ  (.َيْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَأوه

مسلم خمترصا قال متفق عليه من حديث أِب هريرة، وهذا لفظ األوزاعي كام عند 

َثنَا ِهْقٌل  َثنِي احْلََكُم ْبُن ُموَسى َأبُو َصالٍِح، َحده  به. -َيْعنِي اْبَن ِزَيادٍ -َحده

ُد ْبُن ُمَقاتِ  :ورواه البخاري من طريق أِب حيان التيمي مطوال فقال ۞ َثنَا حُمَمه ٍل، َحده

َنا َأبُو َح   بن املبارك، َأْخَُبَ
ِ
َنا َعْبُد اَّلله ، َعْن َأِِب ُزْرَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َجِريٍر،َأْخَُبَ  يهاَن التهْيِميُّ

    َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
َراُع،  : َأنه َرُسوَل اَّلله ُأِِتَ بَِلْحٍم َفُرِفَع إَِلْيِه الذِّ
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، ُثمه َقاَل: )َأنَا َسيُِّد النهاِس َيْوَم  ُْ ُتْعِجُبُه َفنََهَش ِمنَْها ََنَْشة،ا  الِقَياَمِة، َوَهْل َتْدُروَن ِممه َوَكاَن

اِعي، َوَينُْفُذُهُم  لنَِي َواآلِخِريَن يِف َصِعيٍد َواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الده ُ النهاَس األَوه َمُع اَّلله َذلَِك؟ جَيْ

ْمُس، َفَيْبُلُغ النهاَس ِمَن الَغمِّ َوالَكْرِب َما الَ ُيطِيُقوَن َوالَ  ، َوَتْدُنو الشه تَ الَبرَصُ ِمُلوَن، حَيْ

ََُْوَن حُمَ  ُكْم  َفَي ا َفَيُقوُل النهاُس: َأالَ َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم، َأالَ َتنُْظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم إىَِل َربِّ د،ا مه

ُ َلَك َما ، َوَقْد َغَفَر اَّلله
ِ
 َوَخاتُِم األَنْبَِياء
ِ
َُ َرُسوُل اَّلله ُد َأنْ مه َم ِمْن ذَ  َفَيُقوُلوَن: َيا حُمَ ْنبَِك َتَقده

َََقعُ  َُ الَعْرِش، َف ََنَْطلُِق َفآِِت حَتْ َر، اْشَفْع َلنَا إىَِل َربَِّك َأالَ َتَرى إىَِل َما َنْحُن ِفيِه، َف ََخه  َوَما َت

 َعلَ 
ِ
اِمِدِه َوُحْسِن الثهنَاء ُ َعََله ِمْن حَمَ ، ُثمه َيْفَتُح اَّلله ا لَِرِبِّ َعزه َوَجله  َيْفَتْحُه ْيِه َشْيئ،اا، ََلْ َساِجد،ا

ََْرَفُع َرْأِِس،  ْع َف ُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفه َعىَل َأَحٍد َقْبَِل، ُثمه ُيَقاُل: َيا حُمَمه

ُد َأْدِخ  ، َفُيَقاُل: َيا حُمَمه تِي َيا َربِّ ، ُأمه تِي َيا َربِّ ، ُأمه تِي َيا َربِّ ََُقوُل: ُأمه تَِك َمْن الَ َف  ْل ِمْن ُأمه

َكاُء النهاِس ِفياَم ِسَوى َذلَِك  ِب اَْنهِة، َوُهْم رُشَ ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن الَباِب األَيَْمِن ِمْن َأبَْوا

َعنْيِ ِمْن َمَصاِريِع اَْنه  ا رْصَ
ِ
ِذي َنْفِِس بَِيِدِه، إِنه َما َبنْيَ امل ِب، ُثمه َقاَل: َواله ، َكاَم ةِ ِمَن األَبَْوا

َة َومِحْرَيَ  ى(.-ََبنْيَ َمكه َة َوُبرْصَ  ْو َكاَم َبنْيَ َمكه

 ْبِن  :وكذا رواه مسلم مطوال فقال
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اهلل مه َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوحُمَ َحده

َفَقا يِف ِسَياِق احْلَِديِث إاِله َما َيِزيُد َأَحُدُُهَ  ، َواته َثنَا ُنَمرْيٍ َِ َقااَل: َحده َِ َبْعَد احْلَْر ا ِمَن احْلَْر

َثنَا َأبُو َحيهاَن به.  ، َحده ُد ْبُن برِْشٍ مه  حُمَ
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 وبدء شأنه وأسمائه: ملسو هيلع هللا ىلصفي البشارة به : الباب الثالث -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قال

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺڀ ٺ ٺ 

ڃ ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 [.٢١٦ -٢١٥]البقرة:﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ چ چ چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ :وقال

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 [. ١٦]الفتح: ﴾ڑژ ڑ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: وقال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 [.٩]الصف:﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿ :وقال

 [. ٤٤]األحزاب:  ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

َثنِي َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخالِِد ْبِن َمْعَداَن  ۞ َقاَل اْبُن إْسَحاَق يف "املغازي" َحده

 
ِ
ا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّلله : )َأنه َنَفر،ا   اْلُكاَلِعيِّ

ِ
، َقاُلوا َلُه: َيا َرُسوَل اَّلله

ي  ى َأِخي ِعيَسى، َوَرَأْت ُأمِّ ِهيَم، َوُبرْشَ َنا َعْن َنْفِسَك؟ َقاَل: َنَعْم، َأنَا َدْعَوُة َأِِب إْبَرا َأْخُِبْ

ُُ يِف َبنِي َسْعِد ْبِن  ِضْع اِم َواْسرُتْ ُْ ِِب َأنهُه َخَرَج ِمنَْها ُنوٌر َأَضاَء هَلَا ُقُصوَر الشه ِحنَي مَحََل

نَا َمَع َأٍخ يِل َخْلَف ُبُيوتِنَا َنْرَعى هَباْم،ا َلنَا، إْذ َأََايِن َرُجاَلِن َعَلْيِهاَم ثَِياٌب بِيٌض َبْكٍر، َفَبْينَا أَ 

ا َبْطنِي، َواْسَتْخَرَجا قلبِي فشّقاه،  ا، ُثمه َأَخَذايِن َفَشقه  ِمْن َذَهٍب مَمُْلوَءٍة َثْلج،ا
ٍُ بَِطْس

َحاَها، ُثمه َغَساَل َقْلبِي َوَبْطنِي بَِذلَِك الثهْلِج َحتهى َأنَْقَياُه، فاستخرجنا ِمنُْه َعَلَقة،ا َسْوَداَء َفَطرَ 

تِِه، َفَوَزَننِي هِبِْم َفَوَزْنتهْم، ُثمه َقاَل: زنه باِِم  ِة ِمْن ُأمه ا لَِصاِحبِِه ِزْنُه بَِعرَشَ ة ِمْن ئَ ُثمه َقاَل َأَحُدُُهَ

تِِه، َفَوَزَننِي هِبِْم َفَوَزْنتهْم، تِِه، َفَوَزَننِي هِبِْم َفَوَزْنتهْم، َفَقاَل: َدعه  ُأمه ََْلِف ِمْن ُأمه ِه بِ ُثمه َقاَل: َزنِّ

تِِه َلَوَزََنَا(. َُمه  َعنْك، فو اهلل َلْو َوَزْنَتُه بِ

 رواه الطُبي يف تفسريه خمترصا عن ابن إسحاق يف تفسري آية دعاء إبراهيم وإسامعيل.

لُِد ْبُن َمْعَداَن ِمْن ِخَياِر التهابِِعنَي، َصِحَب ُمَعاَذ ْبَن )َخا :واحلاكم يف صحيحه وقال

ْسنَاِد(.  ُه َصِحيُح اإْلِ َحاَبِة َفِإنه َحاَبِة َفِإَذا َأْسنََد َحِديث،اا إىَِل الصه  َجَبٍل َفَمْن َبْعَدُه ِمَن الصه
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، َقاَل: َأْخَُبَ  -٤ ْهِريِّ ِد ْبِن ُمْسلِِم ْبِن ِشَهاٍب الزُّ مه ُد ْبُن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َعِن حُمَ مه يِن حُمَ

    َأبِيهِ 
ِ
ُُ َرُسوَل اَّلله ٌد، َيُقوُل: ) ، َقاَل: َسِمْع ، َأنَا حُمَمه إِنه يِل َأْساَمء،ا

ُ ِِبَ الُكْفَر، َوَأنَا احلَارِشُ الهِذي حُيْرَشُ النه   اُس َعىَل َوَأنَا َأمْحَُد، َوَأنَا اََلاِحي الهِذي َيْمُحو اَّلله

 (.َقَدِمي، َوَأنَا الَعاقُِب 

 متفق عليه من حديث الزهري.

َنا ُشَعْيٌب به.  :رواه البخاري يف الصحيح قال َثنَا َأبُو الَياَمِن، َأْخَُبَ  َحده

َثنِي َمْعٌن، َعْن َمالٍِك به. ولفظه ۞ ِهيُم ْبُن املُنِْذِر، َقاَل: َحده َثنِي إِْبَرا  َسةُ )يِل َخْ  :وَحده

ِذي حُيْرَشُ  ُ ِِب الُكْفَر، َوَأنَا احلَارِشُ اله ِذي َيْمُحو اَّلله ٌد، َوَأمْحَُد َوَأنَا اََلاِحي اله مه : َأنَا حُمَ
ٍ
 َأْساَمء

 النهاُس َعىَل َقَدِمي، َوَأنَا الَعاِقُب(.

 :ورواه مسلم يف الصحيح قال

َثنِي ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوإِْسَحاُق ْبُن إِبْ  ۞ ِهيَم، َواْبُن َأِِب ُعَمَر َحده ، -َرا ْفُظ لُِزَهرْيٍ َوالله

َثنَا ِن: َحده َنا، وَقاَل اآْلَخَرا ٌد، )َأنَا حُمَ  :ُسْفَياُن ْبُن ُعَييْنََة، به ولفظه -َقاَل إِْسَحاُق: َأْخَُبَ مه

ِذي ُيْمَحى ِِبَ اْلُكْفُر، َوَأنَا احْلَا اِحي، اله ي، رِشُ الهِذي حُيْرَشُ النهاُس َعىَل َعِقبِ َوَأنَا َأمْحَُد، َوَأنَا اَْلَ

   .) ِذي َليَْس َبْعَدُه َنبِيٌّ  َوَأنَا اْلَعاِقُب، َواْلَعاِقُب اله
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يِن ُيوُنُس، به ولفظه ۞ َنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ َثنِي َحْرَمَلُة ْبُن حَيْيَى، َأْخَُبَ إِنه يِل ) :َحده

ٌد، َوَأنَ  مه ، َأنَا حُمَ ِذي َأْساَمء،ا ِذي َيْمُحو اهلُل ِِبَ اْلُكْفَر، َوَأنَا احْلَارِشُ اله اِحي اله ا َأمْحَُد، َوَأنَا اَْلَ

، َوَأنَا اْلَعاِقُب(.  حُيْرَشُ النهاُس َعىَل َقَدَميه

. ُه اهلُل َرُءوف،اا َرِحيام،ا ِذي َليَْس َبْعَدُه َأَحٌد، َوَقْد َسامه  قال الزهري: العاقب اله

 

َة، َعْن َأِِب ُعَبْيَدَة عامر بن عبد اهلل َعِن ُسَلْياَم  -٧ َن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمره َن ْبِن ِمْهَرا

    بن مسعود، َعْن َأِِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ 
ِ
 ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

، َفَقاَل: ) ي َلنَا َنْفَسُه َأْساَمء،ا ٌد، َوَأمْحَُد، َوامْلُقَ ُيَسمِّ ، َوَنبِيُّ التهْوَبِة، َونَ َأنَا حُمَمه بِيُّ فِّي، َواحْلَارِشُ

مْحَةِ   (.الره

َنا َجِريٌر به. :قال ،رواه مسلم يف صحيحه ، َأْخَُبَ ِهيَم احْلَنَْظَِلُّ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا  َوَحده

 

 به:ه هللا وما خص   ملسو هيلع هللا ىلصفي عموم رسالته  :الباب الرابع -

 [١٢]سبَ: ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :قال

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ :وقال

 [٢٢3]النساء: ﴾ ی ی جئ حئ مئ
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َثنَا  عن ُهَشْيم بن بشري،  -٩ َنا َسيهاٌر  َأِِب احْلََكِم العنزي الواسطي، َقاَل: َحده َأْخَُبَ

َنا َجابُِر ْبُن َعْبِداللههِ   ، َأنه    َيِزيُد ُهَو اْبُن ُصَهْيٍب الَفِقرُي، َقاَل: َأْخَُبَ

ْعِب َمِسرَيَة َقاَل: ) النهبِيه  ُت بِالرُّ ا ََلْ ُيْعَطُهنه َأَحٌد َقْبَِل: ُنرِصْ ُُ َخْس،ا ُأْعطِي

 ، اَلُة َفْليَُصلِّ تِي َأْدَرَكْتُه الصه ََيُّاَم َرُجٍل ِمْن ُأمه ا، َف ا َوَطُهور،ا ُْ يِل األَْرُض َمْسِجد،ا َشْهٍر، َوُجِعَل

ُْ يِل امَلَغانُِم َوََلْ حَتِله  َفاَعَة، َوَكاَن النهبِيُّ ُيْبَعُث إىَِل َقْوِمِه  َوُأِحله ُُ الشه أِلََحٍد َقْبَِل، َوُأْعطِي

ة،ا  ُُ إىَِل النهاِس َعامه ة،ا َوُبِعْث  (.َخاصه

 .متفق عليه من حديث هشيم بن بشري

، َقاَل: َح  قال: ،الصحيحرواه البخاري يف  ُد ْبُن ِسنَاٍن ُهَو الَعَوِقيُّ مه َثنَا حُمَ َثنَ َحده ا ده

َنا هشيم به.   ، َقاَل: َأْخَُبَ َثنِي َسِعيُد ْبُن النهَْضِ  ُهَشْيٌم، َقاَل: ح َوَحده

 فقال:  ،مسلم يف الصحيحرواه و 

ا ََلْ ُيْعَطُهنه َأَحٌد َقْبَِل،  ۞ ُُ َخْس،ا َنا ُهَشْيٌم، ولفظه: )ُأْعطِي َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى، َأْخَُبَ َحده

ُْ يِلَ اْلَغنَاِئُم، َوََلْ َكاَن ُكلُّ َنبِ  ُُ إىَِل ُكلِّ َأمْحََر َوَأْسَوَد، َوُأِحله ، َوُبِعْث ة،ا يٍّ ُيْبَعُث إىَِل َقْوِمِه َخاصه

اَلةُ  يُّاَم َرُجٍل َأْدَرَكْتُه الصه ََ ا، َف ا َوَمْسِجد،ا ُْ يِلَ اأْلَْرُض َطيَِّبة،ا َطُهور،ا  حُتَله أِلََحٍد َقْبَِل، َوُجِعَل

َفاَعَة(.َصىله َح  ُُ الشه ي
ْعِب َبنْيَ َيَدْي َمِسرَيِة َشْهٍر، َوُأْعطِ ُت بِالرُّ  ْيُث َكاَن، َوُنرِصْ
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يِن َسِعيُد ْبُن املَُسيِِّب: َأنه َأبَا ُهَرْيَرةَ  -٥  ، َقاَل:   َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزهري، َأْخَُبَ

 
ِ
ُُ َرُسوَل اَّلله ِمِع الكَ ، َيُقوُل: )َسِمْع ُُ بَِجَوا ْعِب، ُبِعْث ُت بِالرُّ لِِم، َوُنرِصْ

ُْ يِف َيِدي ئِِن األَْرِض َفُوِضَع ُُ بَِمَفاتِيِح َخَزا  (.َوَبْينَا َأنَا َنائٌِم ُأَِي

 الزهري.متفق عليه من حديث 

َثنِي  فقال: ،فرواه البخاري يف الصحيح  ْيُث، َحده َثنَا الله ، َحده َثنَا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ َحده

 ُعَقْيٌل، به.

َنا اْبُن َوْهٍب،  :قال ،ومسلم يف صحيحه َثنِي َأبُو الطهاِهِر، َوَحْرَمَلُة، َقااَل: َأْخَُبَ َحده

َثنِي ُيوُنُس به.  َحده

 

 بن عبدالرمحن، َعْن َأبِيِه، َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ  -٢
ِ
    َعِن اْلَعاَلء

ِ
، َأنه َرُسوَل اهلل

 ( :بِِس َقاَل 
ِ
ُُ َعىَل اأْلَنْبِيَاء ْل ُت ُفضِّ ِمَع اْلَكلِِم، َونرُِصْ ُُ َجَوا : ُأْعطِي ٍُّ

ُُ إىَِل اخْلَْلِق  ا، َوُأْرِسْل ا َوَمْسِجد،ا ُْ يِلَ اأْلَْرُض َطُهور،ا ُْ يِلَ اْلَغنَائُِم، َوُجِعَل ْعِب، َوُأِحله بِالرُّ

، َوُختَِم ِِبَ النهبِيُّونَ   (.َكافهة،ا

َثنَا حَيَْيى  ،رواه مسلم يف صحيحه   ْبُن ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتيَْبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَعَِلُّ فقال: َوَحده

َثنَا إِْساَمِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر به. : َحده  ُحْجٍر، َقاُلوا
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 في س   :الباب الخامس -
 
 حين نزول الوحي عليه وحين وفاته:ملسو هيلع هللا ىلص ه ن

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :قال

 [٢٩]يونس:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 

 ، َقاَل: )¶، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبهاٍس َعْن ِهَشامٍ   -٦
ِ
ُأنِْزَل َعىَل َرُسوِل اَّلله

  ُثمه ُأِمَر بِاهلِْجَرةِ َفَهاَجَر ، َة َسنَة،ا َة َثالََث َعرْشَ َوُهَو اْبُن َأْرَبِعنَي، َفَمَكَث بَِمكه

 َ  (.إىَِل امَلِدينَِة، َفَمَكَث هِبَا َعرْشَ ِسننَِي، ُثمه ُتُويفِّ

 متفق عليه من حديث ابن عباس.

، عن هشام به. :قال البخاري َثنَا النهَْضُ ، َحده
ٍ
َثنَا َأمْحَُد اْبُن َأِِب َرَجاء  َحده

اُء ْبُن إِْسَحاَق،  ۞ َثنَا َزَكِريه َثنَا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحده َثنِي َمَطُر ْبُن الَفْضِل، َحده وَحده

َثنَا َعْمُرو ْبُن دِ   َحده
ِ
َة  ينَاٍر، َعِن اْبِن َعبهاٍس، َقاَل: )َمَكَث َرُسوُل اَّلله بَِمكه

َ َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي(. َة، َوُتُويفِّ  َثاَلَث َعرْشَ

، َعْن َرْوِح ْبِن ُعَباَدَة،  :وقال مسلم
ِ
ِهيَم، َوَهاُروُن ْبُن َعْبِد اهلل َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َحده

َثنَا  اُء ْبُن إِْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر به.َحده  َزَكِريه



     كأنك تراه  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف 

 
17 

َثنَا مَحهاٌد بن زيد، َعْن َأِِب مَجَْرَة  ۞ ، َحده يِّ ِ َثنَا برِْشُ ْبُن الَّسه َثنَا اْبُن َأِِب ُعَمَر، َحده َوَحده

 
ِ
، َعِن اْبِن َعبهاٍس، َقاَل: )َأَقاَم َرُسوُل اهلل َبِعيِّ َة ثَ  الضُّ َة َسنَة،ا بَِمكه اَلَث َعرْشَ

.) ، َوَماَت َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي َسنَة،ا ا  ُيوَحى إَِليِْه، َوبِامْلَِدينَِة َعرْش،ا

k 
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 )فصل: يف نعته وصفته اخلِلقية(

 [٩٦]املؤمنون: ﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ :قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ :وقال

 [٢٤٩]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

 

لقية في صفته  دس:الساالباب  -  :ملسو هيلع هللا ىلصالخ 

مْحَِن، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك   -٢٤  ،   َعْن َمالٍِك بن أنس، َعْن َربِيَعَة ْبِن َأِِب َعْبِدالره

 َأنهُه َسِمَعُه َيُقوُل: )
ِ
َليَْس بِالطهِويِل اْلَبائِِن، َواَل بِاْلَقِصرِي،  َكاَن َرُسوُل اَّلله

ُ َعىَل َرْأِس َوَليَْس بِاأْلَبْيَِض اأْلَْمَهِق  بِِط، َبَعَثُه اَّلله َْعِد اْلَقَطِط، َواَل بِالسه ْْ ، َواَل بِاآْلَدِم، َواَل بِا

ُ َعزه َوَجله عَ  َة َعرْشَ ِسننَِي، َوبِامْلَِدينَِة َعرْشَ ِسننَِي، َوَتَوفهاُه اَّلله َََقاَم بَِمكه ، َف ىَل َرْأِس َأْرَبِعنَي َسنَة،ا

، َولَ  وَن َشْعَرة،ا َبيَْضاَء ِستِّنَي َسنَة،ا  (.يَْس يِف َرْأِسِه َوحِلْيَتِِه ِعرْشُ

 .متفق عليه من حديث مالك وهو يف املوطَ

َنا َمالُِك به. : قال البخاري  ْبُن ُيوُسَف، َأْخَُبَ
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله  َحده

َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى، َقاَل: َقَرأُْت َعىَل َمالٍِك به :وقال مسلم  .َحده
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 فقال:ورواه البخاري من حديث الليث بن سعد  

َثنِي اللهْيُث، َعْن َخالٍِد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِِب ِهاَلٍل، َعْن  ۞  ، َقاَل: َحده َثنِي اْبُن ُبَكرْيٍ َحده

ُُ َأنََس ْبَن َمالٍِك، َيِصُف النهبِيه  مْحَِن، َقاَل: َسِمْع ، َربِيَعَة ْبِن َأِِب َعْبِد الره

ََبَْيَض َأْمَهَق، قَ  ْوِن، َليَْس بِ ِويِل َوالَ بِالَقِصرِي، َأْزَهَر الله اَل: )َكاَن َرْبَعة،ا ِمَن الَقْوِم َليَْس بِالطه

َة  َوالَ آَدَم، َليَْس بَِجْعٍد َقَطٍط، َوالَ َسْبٍط، َرِجٍل، ُأنِْزَل َعَلْيِه َوُهَو اْبُن َأْرَبِعنَي، َفَلبَِث بَِمكه

وَن َعرْشَ ِسننِيَ   ُينَْزُل َعَلْيِه، َوبِامْلَِدينَِة َعرْشَ ِسننَِي، َوُقبَِض َوَليَْس يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه ِعرْشُ

 َشَعَرة،ا َبْيَضاَء.

ُُ َفِقيَل امْحَره ِمَن الطِّيِب(.  ْل ََ ا ِمْن َشَعِرِه، َفِإَذا ُهَو َأمْحَُر َفَس ُُ َشَعر،ا يْ َ  َقاَل َربِيَعُة: َفَرأ

 فقال:م من حديث سليامن بن بالل وإسامعيل بن جعفر عن ربيعة ه مسلاورو

َثنَا إِْساَمِعيُل  ۞  : َحده يَى ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَعَِلُّ ْبُن ُحْجٍر، َقاُلوا َثنَا حَيْ َوَحده

َثنَا َخالِدُ  اَء، َحده َثنِي اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريه َثنِي ُسَلْياَمُن ْبُن  اْبَن َجْعَفٍر، ح وَحده َلٍد، َحده ْبُن خَمْ

مْحَِن، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك، بِِمْثِل َحِديِث  ا، َعْن َربِيَعَة َيْعنِي اْبَن َأِِب َعْبِد الره باَِلٍل، كاَِلُُهَ

 َمالِِك ْبِن َأنٍَس َوَزاَد يِف َحِديثِِهاَم: )َكاَن َأْزَهَر(.

  ، فقال:ورواه أمحد يف املسند

َثنِي َربِيَعُة ْبُن َأِِب  ۞ َنا ُسَلْياَمُن ْبُن باَِلٍل، َقاَل: َحده ، َأْخَُبَ ِعيُّ َثنَا َأبُو َسَلَمَة اخْلَُزا َحده
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ُُ النهبِيه  مْحَِن، َأنهُه َسِمَع َأنََس ْبَن َمالٍِك، َينَْع باَِم َشاَء َأْن َينَْعَتُه،  َعْبِد الره

ُُ َأنَس،ا  َرْبَعة،ا ِمَن اْلَقْوِم،  َيُقوُل: )َوَكاَن النهبِيُّ     اَقاَل: ُثمه َسِمْع

ِويِل اْلَباِئِن، َأْزَهَر َليَْس بِاآْلَدِم، َواَل بِاأْلَبَْيِض اأْلَْمَهِق، َرِجَل  َلْيَس بِاْلَقِصرِي، َواَل بِالطه

َْعِد اْلَقَطِط، ُبِعَث َعىَل َرْأسِ  ْْ ْبِط، َواَل ا ْعِر، َليَْس بِالسه ،  الشه ا َة َعرْش،ا َأْرَبِعنَي، َأَقاَم بَِمكه

وَن َشَعَرة،ا  ، َليَْس يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه ِعرْشُ َ َعىَل َرْأِس ِستِّنَي َسنَة،ا ، َوُتُويفِّ ا َوبِامْلَِدينَِة َعرْش،ا

 َبْيَضاَء(.

 :وروى البخاري

َثنَا َجِريُر ْبُن َحازِ  ۞  َثنَا َأبُو النُّْعاَمِن، َحده َقاَل:     ْن َقَتاَدَة، َعْن َأنَسٍ ٍم، عَ َحده

، َحَسَن الَوْجِه، ََلْ َأَر َبْعَدُه َواَل َقْبَلُه  )َكاَن النهبِيُّ  َضْخَم الَيَدْيِن َوالَقَدَمنْيِ

.) نْيِ  ِمْثَلُه، َوَكاَن َبِسَط الَكفه

 :وروى مسلم أيضا فقال

ُد ْبُن عَ  ۞  مه ِزيُّ حُمَ ا اَن الره َثنِي َأبُو َغسه َثنَا ُعْثاَمُن َحده اُم ْبُن َسْلٍم، َحده َثنَا َحكه ْمٍرو، َحده

، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  َبرْيِ ْبِن َعِديٍّ     ْبُن َزاِئَدَة، َعِن الزُّ
ِ
، َقاَل: )ُقبَِض َرُسوُل اهلل

  ُُهَو وَ  َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي، َوَأبُو َبْكٍر َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي، َوُعَمر

 اْبُن َثاَلٍث َوِستِّنَي(.
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ٍُ البناين، َعْن َأنٍَس بن مالك  -٢٢ ا َوالَ ، َقاَل: )   َعْن َثابِ ُُ َحِرير،ا َما َمِسْس

ا َأْلنَيَ ِمْن َكفِّ النهبِيِّ  ُُ ِرحي،اا َقطُّ َأْو َعْرف،اا َقطُّ َأْطيََب ِمْن ِديَباج،ا ، َوالَ َشِمْم

 النهبِيِّ 
َِ  (.ِريِح َأْو َعْر

 .متفق عليه من حديث ثابُ البناين

َثنَا مَحهاٌد بن زيد عن ثابُ به. َثنَا ُسَلْياَمُن ْبُن َحْرٍب، َحده  قال البخاري: َحده

َثنَا  :وقال مسلم ۞ َثنَا َحبهاُن، َحده ، َحده اِرِميُّ َثنِي َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َصْخٍر الده وَحده

َثنَا   مَحهاٌد بن سلمة، َحده
ِ
، َعْن َأنٍَس، َقاَل: )َكاَن َرُسوُل اهلل ٌُ َأْزَهَر  َثابِ

، َواَل َحِريَرة،ا َأْلنَيَ ِمْن َكفِّ  ُُ ِديَباَجة،ا ََ، َواَل َمِسْس ْؤُلُؤ، إَِذا َمَشى َتَكفه ََنه َعَرَقُه اللُّ ْوِن، َك  الله

 
ِ
ة،ا َأْطَيَب مِ َرُسوِل اهلل ُُ ِمْسَكة،ا َواَل َعنَُْبَ  ، َواَل َشِمْم

ِ
ْن َرائَِحِة َرُسوِل اهلل

). 

ه كَن عرق"هو األبيض املستنري وهو أحسن األلوان  "أزهر اللون)" :قال يف رشحه

يف الصفاء والبياض واللؤلؤ هبمز أوله وآخره وبرتكهام وهبمز األول دون  :أي "اللؤلؤ

ا يروى مهو باهلمز وقد يرتك ُهزه وزعم كثريون أن أكثر  "إذا مشى تكفَ"الثاين وعكسه 

 :بال ُهز وليس كام قالوا قال شمر أي مال يمينا وشامال كام تكفَ السفينة قال األزهري
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هذا خطَ ألن هذا صفة املختال وإنام معناه أن يميل إىل سمته وقصد مشيته كام قال يف 

 .(الرواية األخرى كَنام ينحط من صبب

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصالباب السابع: في جمال هيئته وطول شعره  -

 ْبِن َعاِزٍب  عن شعبة  -٢١
ِ
ء ا ، ¶والثوري َعْن َأِِب إِْسَحاَق السبيعي، َعِن الَُبَ

، َلُه َشَعٌر َيْبُلُغ َشْحَمَة ُأُذنِِه،  َكاَن النهبِيُّ َقاَل: ) ا، َبِعيَد َما َبنْيَ امَلنِْكَبنْيِ َمْرُبوع،ا

َء، ََلْ َأَر َشيْئ،اا َقطُّ َأْحَسَن ِمنْهُ   (.َرَأيُْتُه يِف ُحلهٍة مَحَْرا

 متفق عليه من حديث أِب إسحاق السبيعي.

 :فقال ،رواه البخاري

َثنَا شعبة به، ثم قال: َقاَل ُيوُسُف ْبُن َأِِب إِْسَحاَق،  ۞  َثنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحده َحده

 َعْن َأبِيِه: )إىَِل َمنِْكَبْيِه(.

  :ورواه مسلم فقال

ُد ْبُن امْلَُثنهى، َوحُمَ  ۞ مه َثنَا حُمَ َثنَا َحده ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحده مه َثنَا حُمَ اٍر، َقااَل: َحده ُد ْبُن َبشه مه

 
ِ
اَء، َيُقوُل: )َكاَن َرُسوُل اهلل ُُ اْلَُبَ ُُ َأبَا إِْسَحاَق، َقاَل: َسِمْع ُشْعَبُة، َقاَل: َسِمْع

  ِة ُمه ْْ ، َعظِيَم ا ا، َبِعيَد َما َبنْيَ امْلَنِْكَبنْيِ رأس شعر الْمة: ا] َرُجال،ا َمْرُبوع،ا
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ُُ َشْيئ،اا َقطُّ َأْحَسَن ِمنُْه إىَِل َشْحَمِة ُأُذَنْيهِ  [النازل ُء َما َرَأيْ ٌة مَحَْرا ، َعَلْيِه ُحله

.) 

َثنَا َوكِيٌع، َعْن  وقال مسلم أيضا ۞  َثنَا َعْمٌرو النهاِقُد، َوَأبُو ُكَرْيٍب، َقااَل: َحده َحده

هٍة َأْحَسَن يِف ُحلهٍة ُسْفَياَن الثوري، َعْن َأِِب إِ 
ِ
ُُ ِمْن ِذي مل ، َقاَل: )َما َرَأيْ

ِ
ء ا ْسَحاَق، َعِن اْلَُبَ

 
ِ
َء ِمْن َرُسوِل اهلل ، َليَْس مَحَْرا ُب َمنِْكَبْيِه، َبِعيَد َما َبنْيَ امْلَنِْكَبنْيِ ، َشْعُرُه َيَْضِ

ِويِل َواَل بِاْلَقِصرِي(.  بِالطه

 َعٌر(.َقاَل َأبُو ُكَرْيٍب: )َلُه َش 

َثنَا إِْسَحاُق  :ورواه البخاري أيضا فقال ۞ ، َحده
ِ
َثنَا َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد َأبُو َعْبِد اَّلله َحده

اَء،  ُُ الَُبَ ِهيُم ْبُن ُيوُسَف، َعْن َأبِيِه، َعْن َأِِب إِْسَحاَق، َقاَل: َسِمْع َثنَا إِْبَرا ْبُن َمنُْصوٍر، َحده

 
ِ
ا، َليَْس  َيُقوُل: )َكاَن َرُسوُل اَّلله ا، َوَأْحَسنَُه َخْلق،ا : َأْحَسَن النهاِس َوْجه،ا

ِويِل الَباِئِن، َوالَ بِالَقِصرِي(.  بِالطه

 ورواه مسلم عن أِب كريب حممد بن العالء عن إسحاق به مثله.   

، َعْن َأِِب إِْسَحاَق،  :وقال البخاري أيضا ۞ َثنَا ُزَهرْيٌ َثنَا َأبُو ُنَعْيٍم، َحده ِئَل َقاَل: ُس َحده

اُء )َأَكاَن َوْجُه النهبِيِّ  يِْف؟ َقاَل: الَ َبْل ِمْثَل الَقَمِر(.الَُبَ  ، ِمْثَل السه
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ل عينيه وصفة فمه واستدارة وجهه  الثامن:الباب  -
َ
ك

َ
 : ملسو هيلع هللا ىلصفي ش

ُُ َجابَِر ْبَن َسُمَرةَ   -٢3 ، َقاَل:    َعْن شعبة، عن ِساَمِك ْبِن َحْرٍب، َقاَل: َسِمْع

 َكاَن )
ِ
ُُ  َرُسوُل اهلل . َقاَل: ُقْل ، َمنُْهوَس اْلَعِقَبنْيِ َضلِيَع اْلَفِم، َأْشَكَل اْلَعنْيِ

؟ َقاَل: َطِويُل َشقِّ  : َما َأْشَكُل اْلَعنْيِ ُُ لِِساَمٍك: َما َضلِيُع اْلَفِم؟ َقاَل: َعظِيُم اْلَفِم، َقاَل ُقْل

: َما َمنُْهوُس اْلَعِقِب  ُُ ، َقاَل: ُقْل  (.؟ َقاَل: َقلِيُل حَلِْم اْلَعِقِب اْلَعنْيِ

اٍر  :فقال ،رواه مسلم ُد ْبُن َبشه مه ُد ْبُن امْلَُثنهى، َوحُمَ َثنَا حُمَمه  -نهى َواللهْفُظ اِلْبِن امْلُثَ  -َحده

َثنَا ُشْعَبُة به. ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحده َثنَا حُمَمه  َقااَل: َحده

َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب  ۞ ئِيَل، َعْن ِساَمٍك، َأنهُه َسِمَع َوَحده ا ، َعْن إرِْسَ
ِ
َثنَا ُعَبْيُد اهلل  َشيَْبَة، َحده

 
ِ
ُم َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه،  َجابَِر ْبَن َسُمَرَة، َيُقوُل: )َكاَن َرُسوُل اهلل َقْد َشِمَط ُمَقده

، َوإَِذا َشِعَث َرْأُسُه َتبَ  ْ َهَن ََلْ َيَتَبنيه ، َوَكاَن َكثرَِي َشْعِر اللِّْحَيِة، َفَقاَل: َرُجٌل َوَكاَن إَِذا اده َ نيه

 ُُ ، َوَرَأيْ ا ْمِس َواْلَقَمِر، َوَكاَن ُمْسَتِدير،ا يِْف؟ َقاَل: اَل، َبْل َكاَن ِمْثَل الشه َوْجُهُه ِمْثُل السه

 اخْلَاَتَم ِعنَْد َكتِِفِه ِمْثَل َبْيَضِة احْلاََمَمِة ُيْشبُِه َجَسَدُه(.

)قوله يف ضليع الفم كذا قاله األكثرون، وهو األظهر،  :ووي يف رشحه عليهقال الن

قالوا والعرب متدح بذلك وتذم بصغر الفم، وهو معنى قول ثعلب يف ضليع الفم واسع 

)ما أشكل العني( قوله يف أشكل العينني قال القاِض  :الفم، وقال شمر عظيم األسنان
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به ما اتفق عليه العلامء ونقله أبو  هذا وهم من سامك باتفاق العلامء، وغلط ظاهر، وصوا

 عبيد ومجيع أصحاب الغريب إن الشكلة محرة يف بياض العينني وهو حممود(.

 

 : ملسو هيلع هللا ىلصفي بياض وجهه ومالحته  التاسع:الباب  -

َفْيِل َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة اْلِكنَايِنِّ   -٢٤ ، َعْن َأِِب الطُّ َُرْيِريِّ ْْ ُُ ، َقاَل: قُ    َعِن سعيد ا  ْل

 
ِ
َُ َرُسوَل اهلل  (.َكاَن َأبْيََض َملِيَح اْلَوْجهِ َقاَل: َنَعْم، ) َلُه: َأَرَأيْ

 الواسطي به. :رواه مسلم فقال
ِ
َثنَا َخالُِد ْبُن َعْبِد اهلل َثنَا َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر، َحده  َحده

َفيِْل َسنََة ِماَئةٍ  اِج: َماَت َأبُو الطُّ َوَكاَن آِخَر َمْن َماَت ِمْن َأْصَحاِب  َقاَل ُمْسلُِم ْبُن احْلَجه

 
ِ
 .َرُسوِل اهلل

َثنَا َعْبُداأْلَْعىَل ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل،  :وقال ۞ ، َحده ِريِريُّ  ْبُن ُعَمَر اْلَقَوا
ِ
َثنَا ُعَبْيُد اهلل َحده

 
ِ
ُُ َرُسوَل اهلل َفْيِل، َقاَل: )َرَأيْ ، َعْن َأِِب الطُّ َُرْيِريِّ ْْ ا َعىَل َوْجِه َومَ  َعِن ا

ا(. د،ا ا ُمَقصه يح،ا
ُُ َلُه: َفَكْيَف َرَأيَْتُه؟ َقاَل: َكاَن َأبْيََض َملِ  اأْلَْرِض َرُجٌل َرآُه َغرْيِي، َقاَل َفُقْل

دا( هو الذي ليس بجسيم وال نحيف، وال طويل وال قصري، ))مقّص  :قال يف رشحه

 وقال شمر هو نحو الربعة والقصد بمعناه(.
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 :ملسو هيلع هللا ىلصجوامع صفته  ر:العاشالباب  -

عن عبد الرمحن بن عبد اهلل امَلْسُعوِدّي، َعْن ُعْثاَمَن ْبِن ُمْسلِِم ْبِن ُهْرُمَز، َعْن َناِفِع   -٢٧

 ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َعَِلٍّ 
 ، َقاَل: )   ْبِن ُجَبرْيِ

ِ
 ََلْ َيُكْن َرُسوُل اَّلله

نْيِ َوالقَ  ِديِس، َطِويَل بِالطهِويِل َواَل بِالَقِصرِي، َشْثَن الَكفه أِْس، َضْخَم الَكَرا ، َضْخَم الره َدَمنْيِ

ْ َأَر َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه ِمْثَلُه  نهاَم َينَْحطُّ ِمْن َصَبٍب، ََل
ََ ا َك ؤ،ا ََ َتَكفُّ َبِة، إَِذا َمَشى َتَكفه املََّْسُ

.) 

ثَ  :قال ،رواه الرتمذي  ُد ْبُن إِْساَمِعيَل َقاَل: َحده مه َثنَا حُمَ َثنَا َحده نَا َأبُو ُنَعْيٍم َقاَل: َحده

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. :املسعودي به، وقال

ُد ْبِن احلَُسنْيِ ْبِن َأِِب َحلِيَمَة ِمْن َقرْصِ  :وقال الرتمذي أيضا ۞ مه َثنَا َأبُو َجْعَفٍر حُمَ َحده

، َوَعَِلُّ ْبنُ  بِّيُّ ْحنَِف، َوَأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضه
َثنَا ِعيَسى ْبُن  األَ : َحده ُحْجٍر امَلْعنَى َواِحٌد، َقاُلوا

ٍد، ِمْن َولَ  مه ِهيُم ْبُن حُمَ َثنِي إِْبَرا  َمْوىَل ُغْفَرَة َقاَل: َحده
ِ
َثنَا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اَّلله ِد ُيوُنَس َقاَل: َحده

، إَِذا َوَصَف النه  ِويِل بِيه َعَِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب َقاَل: َكاَن َعَِلٌّ ، َقاَل: )َلْيَس بِالطه

ِد، َوَكاَن َرْبَعة،ا ِمَن الَقْوِم، َوََلْ َيُكْن بِاَْْعِد الَقَطِط، َواَل  دِّ ِغِط، َواَل بِالَقِصرِي املرَُتَ امْلُمه

ِم، َواَل بِاملَُكْلَثِم، َوَكاَن يِف  ، َوََلْ َيُكْن بِاملَُطهه ا َرِجال،ا بِِط، َكاَن َجْعد،ا ٌر، َأبْيَُض الَوْجِه َتْدِويبِالسه

َبٍة َشْثُن  ، َأْهَدُب األَْشَفاِر، َجلِيُل املَُشاِش، َوالَكَتِد، َأْجَرُد ُذو َمَّْسُ
ٌب، َأْدَعُج الَعْيننَْيِ ُمرْشَ
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َُ َمع،ا  َُ الَتَف ََنهاَم َيْمِِش يِف َصَبٍب، َوإَِذا الَتَف ، إَِذا َمَشى َتَقلهَع َك نْيِ َوالَقَدَمنْيِ ، َبنْيَ َكتَِفْيِه االَكفه

، َوَأْلَينُُهْم  ا، َوَأْصَدُق النهاِس هَلَْجة،ا ِة َوُهَو َخاَتُم النهبِيِّنَي، َأْجَوُد النهاِس َصْدر،ا َخاَتُم النُُّبوه

، َمْن َرآُه َبِدهيَة،ا َهاَبُه، َوَمْن َخاَلَطُه َمْعِرَفة،ا َأَحبهُه، َيُقوُل  ة،ا ، َوَأْكَرُمُهْم ِعرْشَ  َناِعُتُه: ََلْ َأرَ  َعِريَكة،ا

 .َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه ِمْثَلُه(

 َهَذا َحِديٌث َليَْس إِْسنَاُدُه بُِمتهِصٍل. الرتمذي:قال 

، َيُقوُل يِف َتْفِسرِي ِصَفَة النهبِيِّ  ُُ األَْصَمِعيه : َقاَل َأبُو َجْعَفٍر: َسِمْع

ِغطُ ) ُُ َأْعرَ  :املُمه . َوَسِمْع اِهُب ُطوال،ا ا الذه َها َمدًّ اَبتِِه َأْي َمده َط يِف ُنشه بِيًّا َيُقوُل يِف َكاَلِمِه: مَتَغه ا

ا الَقَططُ  . َوَأمه ا اِخُل َبْعُضُه يِف َبْعٍض ِقرَص،ا ُد: َفالده دِّ ا املرَُتَ ا. َوَأمه ِديُد اُْعُ  :َشِديد،ا وَدِة، َفالشه

ِذي يِف َشْعِرِه ُحُجوَنٌة َأْي: َينَْحنِ  ِجُل اله مَوالره ا املَُطهه ، َوَأمه يال،ا
ِم. َفالَباِدُن الَكثرُِي اللهحْ  :ي َقلِ

ُب: َفُهوَ  ا املرُْشَ ُر الَوْجِه. َوَأمه ا املَُكْلَثُم: َفاملَُدوه ِذي يِف َبَياِضِه مُحَْرٌة. َواألَْدَعُج:  َوَأمه اله

ِد الَعنْيِ  ِديُد َسَوا الرموش. واألشفار: : ألهدابا] الطهِويُل األَْشَفارِ  :َواألَْهَدُب  .الشه

َبةُ  :، َوالَكَتدُ [حروَ أجفان العني ، َوُهَو الَكاِهُل. َوامَلَّْسُ
َتَمُع الَكتَِفنْيِ عْ  :جُمْ ُر ُهَو الشه

نْيِ  ْثُن: الَغلِيُظ األََصابِِع ِمَن الَكفه ِة. َوالشه ه ْدِر إىَِل الَّسُّ ََنهُه َقِضيٌب ِمَن الصه ِذي ُهَو َك ِقيُق اله  الده

َبُب: احلُُدوُر، َنُقوُل: اْنَحَدْرَنا يِف َصُبوٍب  ٍة. َوالصه . َوالتهَقلُُّع: َأْن َيْمِِشَ بُِقوه
َوالَقَدَمنْيِ

ْحَبُة، َوالَعِشرُي:  ُة: الصُّ ِب. َوالِعرْشَ
َوَصَبٍب. َوَقْوُلُه: َجلِيُل املَُشاِش، ُيِريُد ُرُءوَس امَلنَاكِ

اِحُب. َوالَبِدهيَُة: املُ  ََُْهُ الصه ََْمٍر: َأْي َفَج ََُة، ُيَقاُل َبَدْهُتُه بِ  .(َفاَج
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َنا أَ   :فقال ،ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث ابن جبري عن عَل ۞ مْحَُد َأْخَُبَ

يٌك، َعْن َعْبِد امْلَلِِك  َثنَا رَشِ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده ، بْ ْبُن َعَِلِّ ْبِن امْلَُثنهى، َحده ِن ُعَمرْيٍ

، َعْن َعَِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب، َأنهُه َكاَن إَِذا َوَصَف النهبِيه 
 َعْن َناِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ

نْيِ  َبِة، َشْثَن اْلَكفه ، َعظِيَم اللِّْحَيِة، َطِويَل امْلََّْسُ ا مُحَْرة،ا ب،ا  َقاَل: )َكاَن َعظِيَم اهْلَاَمِة، َأبَْيَض ُمرْشَ

ََنهُه َيْمِِش يِف َصَبٍب، ََلْ َأَر ِمْثَلُه َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه(.َواْلَقَدَمنْيِ   ، إَِذا َمَشى َك

k 
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 ومسته وهديه( ملسو هيلع هللا ىلص)فصل يف صفاته اخلُلقية  
 [.٤]القلم: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :وقال

 .[٢٤٩]البقرة: ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ

 

 واإلنجيل:اة في التور  ملسو هيلع هللا ىلص في صفته :الباب الحادي عشر -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 [١٦]الفتح:﴾ژ ڑ

 

 ْبَن َعْمِرو، ْبِن الَعاِص   -٢٩
ِ
ُُ َعْبَد اَّلله  ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َلِقي

ِ
: ¶َعْن َعَطاء ُُ ، ُقْل

 َأْخُِبْ 
ِ
ٌَ يِف التهْوَراِة؟ َقاَل: ) يِن َعْن ِصَفِة َرُسوِل اَّلله  إِنهُه مَلَْوُصو

ِ
َأَجْل، َواَّلله

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿يِف التهْوَراِة بَِبْعِض ِصَفتِِه يِف الُقْرآِن: 
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َل [٤٧]األحزاب: ﴾ٺ يُْتَك املَتَوكِّ َُ َعْبِدي َوَرُسويِل، َسمه يِّنَي، َأنْ ا لِْْلُمِّ ، ، َليَْس بِ ، َوِحْرز،ا َفظٍّ

يِّئََة، َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْغِفُر، َوَلنْ  يِّئَِة السه اٍب يِف األَْسَواِق، َوالَ َيْدَفُع بِالسه  َوالَ َغلِيٍظ، َوالَ َسخه

، َويَ  ُ : الَ إََِلَ إاِله اَّلله لهَة الَعْوَجاَء، بََِْن َيُقوُلوا
ِ
ُ َحتهى ُيِقيَم بِِه امل ا َأْعيُن،اا ُعْمي،اا، ْفَتُح هِبَ َيْقبَِضُه اَّلله

ا ، َوُقُلوب،اا ُغْلف،ا  (.َوآَذان،اا ُصامًّ

َثنَا ُفَلْيٌح بن سليامن،  :، قالرواه البخاري يف صحيحه ُد ْبُن ِسنَاٍن، َحده مه َثنَا حُمَ َحده

َثنَا ِهاَلٌل بن عَل عن عطاء به  .َحده

 

 ا:قخلوحيائه وأنه أحسن الناس  ملسو هيلع هللا ىلصفي رحمته  عشر:الباب الثاني  -

 [٢٤٥]األنبياء:  ﴾ک ک گ گ گ﴿ :  قال

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: وقال 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

  [٢٧٦]آل عمران: ﴾ ڃ چ

، َعْن َأنَِس ْبِن   -٢٥ َبِعيِّ يهاِح َيِزيَد ْبِن مُحَْيٍد الضُّ ِرِث بن سعيد، َعْن َأِِب الته عن َعْبد اْلَوا

 : )، َقاَل    َمالٍِك 
ِ
ا َكاَن َرُسوُل اهلل  (.َأْحَسَن النهاِس ُخُلق،ا
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َثنَا  فقال:رواه مسلم يف صحيحه  بِيِع، َقااَل: َحده وَخ، َوَأبُو الره َثنَا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َحده

 عبدالوارث به. 

َنا ُعمَ  :وقال أيضا ۞ َقايِشُّ َزْيُد ْبُن َيِزيَد، َأْخَُبَ َثنِي َأبُو َمْعٍن الره َثنَا ُر ْبُن ُيوُنَس َحده ، َحده

 
ِ
ٍر، َقاَل: َقاَل إِْسَحاُق: َقاَل َأنٌَس: )َكاَن َرُسوُل اهلل  ِعْكِرَمُة َوُهَو اْبُن َعامه

ََْرَسَلنِي ا، َف : و ِمْن َأْحَسِن النهاِس ُخُلق،ا ُُ ا حِلَاَجٍة، َفُقْل  اَل َأْذَهُب، َويِف َنْفِِس َأْن َيْوم،ا
ِ
اهلل

ا َأمَ  َ
ِ
 َأْذَهَب َل

ِ
ُُ َحتهى َأُمره َعىَل ِصْبَياٍن َوُهْم َريِن بِِه َنبِيُّ اهلل ، َفَخَرْج

 
ِ
وِق، َفِإَذا َرُسوُل اهلل َقْد َقَبَض بَِقَفاَي ِمْن َوَراِئي، َقاَل:  َيْلَعُبوَن يِف السُّ

َُ َحْيُث َأَمْرتُ  : َنَعْم، َأنَا َفنََظْرُت إَِلْيِه َوُهَو َيْضَحُك، َفَقاَل: َيا ُأنَْيُس َأَذَهْب ُُ َك؟ َقاَل ُقْل

.
ِ
 َأْذَهُب، َيا َرُسوَل اهلل

َُ َكَذا   َصنَْعُتُه: َِلَ َفَعْل
ٍ
ء ْمُتُه َقاَل لَِِشْ
 َلَقْد َخَدْمُتُه تِْسَع ِسننَِي، َما َعلِ

ِ
َقاَل َأنٌَس: َواَّلل

َُ َكَذا َوَكَذا(.  َتَرْكُتُه: َهاله َفَعْل
ٍ
ء  َوَكَذا؟ َأْو لَِِشْ

ثَ  ۞ ، َحده  اْلُبنَايِنِّ
ٍُ َثنَا مَحهاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َثابِ بِيِع، َقااَل: َحده نَا َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر، َوَأبُو الره

 
ِ
ُُ َرُسوَل اهلل  َما َقاَل َعرْشَ ِسننَِي، و َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: )َخَدْم

ِ
اهلل

: َِلَ 
ٍ
ء ، َواَل َقاَل يِل لَِِشْ بِيِع: َليَْس مِمها يِل: ُأفًّا َقطُّ َُ َكَذا؟  َزاَد َأبُو الره َُ َكَذا؟ َوَهاله َفَعْل  َفَعْل

(.ُم، َوََلْ َيْذُكْر َقْوَلُه: وَيْصنَُعُه اخْلَادِ 
ِ
 اهلل
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ا َعْن إِْساَمِعيَل،  ۞ َثنَاُه َأمْحَُد ْبُن َحنَْبٍل، َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، مَجِيع،ا  -دَ َواللهْفُظ أِلمَْحَ -َوَحده

َثنَا َعْبُد اْلَعِزيِز، َعْن َأنٍَس، َقاَل: )ََلها َقِدَم َرُسوُل  ِهيَم، َحده َثنَا إِْساَمِعيُل ْبُن إِْبَرا َقااَل: َحده

 
ِ
  اهلل

ِ
امْلَِدينََة، َأَخَذ َأبُو َطْلَحَة بَِيِدي َفاْنَطَلَق ِِب إىَِل َرُسوِل اهلل

 إِنه َأنَس،ا 
ِ
 يِف هُ ا ُغاَلٌم َكيٌِّس َفْلَيْخُدْمَك، َقاَل: َفَخَدْمتُ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

، و َفِر َواحْلَََضِ  ََلْ َأْصنَْعُه: السه
ٍ
ء َُ َهَذا َهَكَذا؟ َواَل لَِِشْ  َصنَْعُتُه: َِلَ َصنَْع

ٍ
ء  َما َقاَل يِل لَِِشْ
ِ
اهلل

 َِلَ ََلْ َتْصنَْع َهَذا َهَكَذا؟(.

َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب  ۞ اُء،َحده َثنَا َزَكِريه ، َحده ُد ْبُن برِْشٍ مه َثنَا حُمَ ، َقااَل: َحده   َشْيَبَة، َواْبُن ُنَمرْيٍ

 
ِ
ُُ َرُسوَل اهلل َثنِي َسِعيٌد َوُهَو اْبُن َأِِب ُبْرَدَة، َعْن َأنٍَس، َقاَل: )َخَدْم  َحده

َُ كَ  : َِلَ َفَعْل (.تِْسَع ِسننَِي، َفاَم َأْعَلُمُه َقاَل يِل َقطُّ  َذا َوَكَذا؟ َواَل َعاَب َعََله َشيْئ،اا َقطُّ

 

 ْبِن َأِِب ُعْتَبَة،  -٢٢
ِ
 خلُْدِريِّ َعْن َأِِب َسِعيٍد ا َعْن ُشْعَبَة بن احلجاج، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َعْبِد اَّلله

 يِف ِخْدِرَها َكاَن النهبِيُّ ، َقاَل: )  
ِ
 (.َأَشده َحيَاء،ا ِمَن الَعْذَراء

 .حديث شعبة متفق عليه من

يَى القطان به. :قال البخاري َثنَا حَيْ ٌد، َحده َثنَا ُمَسده  َحده
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َثنَا ُشْعَبُة ِمْثَلُه،  :وقال ۞ ، َقاالَ: َحده َثنَا حَيَْيى، َواْبُن َمْهِديٍّ اٍر، َحده ُد ْبُن َبشه مه َثنِي حُمَ َحده

ََ يِف َوْجِهِه(.  وزادا )َوإَِذا َكِرَه َشْيئ،اا ُعِر

َثنَا َعْبَداُن  :وقال ۞ َنا  -عبد اهلل بن عثامن-َحده ِه ابن املبارك، َأْخَُبَ َنا َعْبُدالله َأْخَُبَ

 ،  ُهَو اْبُن َأِِب ُعْتَبَة َمْوىَل َأنٍَس، َعْن َأِِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ
ِ
ُُ َعْبَد اَّلله ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َسِمْع

 يِف ِخْدِرَها، َفِإَذا َرَأى َشْيئ،اا َأَشده َحَيا َقاَل: )َكاَن النهبِيُّ 
ِ
ء،ا ِمَن الَعْذَراء

 َيْكَرُهُه َعَرْفنَاُه يِف َوْجِهِه(.

 :، فقالمسلمرواه و

 ْبَن  ۞ 
ِ
َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َسِمَع َعْبَد اهلل َثنَا َأِِب، َحده  ْبُن ُمَعاٍذ، َحده

ِ
َثنِي ُعَبيُْد اهلل َحده

ُث عَ  ُد ْبُن امْلَُثنهى، َأِِب ُعْتَبَة، حُيَدِّ مه َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوحُمَ ، ح َوَحده ْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ

، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل:  مْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ َثنَا َعْبُد الره : َحده َوَأمْحَُد ْبُن ِسنَاٍن، َقاَل ُزَهرْيٌ

 ْبَن َأِِب 
ِ
ُُ َعْبَد اهلل  َسِمْع

ِ
، َيُقوُل: )َكاَن َرُسوُل اهلل ُُ َأبَا َسِعيٍد اخْلُْدِريه ُعْتَبَة، َيُقوُل: َسِمْع

 .)يِف ِخْدِرَها َوَكاَن إَِذا َكِرَه َشْيئ،اا َعَرْفنَاُه يِف َوْجِهِه 
ِ
 َأَشده َحَياء،ا ِمَن اْلَعْذَراء
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 قدما:أشجع الناس قلبا وأثبتهم  ملسو هيلع هللا ىلصفي أنه  :الباب الثالث عشر -

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ں﴿ :قال

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 [١٩ -١٧]التوبة: ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

 

، َعْن َأنٍَس   -٢٦ ٍُ  َكاَن النهبِيُّ ، َقاَل: )عن مَحهاد بن َزْيٍد، َعْن َثابِ

ْد َفِزَع َأْهُل امَلِدينَِة َذاَت َليَْلٍة، َفاْنَطلََق َأْحَسَن النهاِس، َوَأْجَوَد النهاِس، َوَأْشَجَع النهاِس، َوَلقَ 

ْوِت، َفاْسَتْقَبَلُهُم النهبِيُّ  ْوِت، َوُهَو  النهاُس قَِبَل الصه َقْد َسبََق النهاَس إىَِل الصه

، َوُهَو َعىَل َفَرٍس أِلَِِب َطْلَحَة ُعْرٍي َما َعَليْهِ  ٌج، يِف ُعنُِقِه  َيُقوُل: َلْن ُتَراُعوا َلْن ُتَراُعوا رَسْ

. َأْو: إِنهُه َلَبْحرٌ  ا   (.َسيٌْف، َفَقاَل: َلَقْد َوَجْدُتُه َبْحر،ا

ا ]وقوله:  .متفق عليه من حديث محاد بن زيد : يعني وجد الفرس َلَقْد َوَجْدُتُه َبْحر،ا

 . رسيع اْري عىل غري عادته[

َثنَا :قال البخاري َثنَا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، َحده  محاد به. َحده
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بِيِع  :فقال ،ورواه مسلم ، َوَسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر، َوَأبُو الره َثنَا حَيْيَى ْبُن حَيْيَى التهِميِميُّ َحده

، َوَأبُو َكاِمٍل  ِن  -اْلَعَتِكيُّ َنا، وَقاَل اآْلَخَرا َثنَ  -َواللهْفُظ لَِيْحيَى َقاَل حَيَْيى: َأْخَُبَ ا مَحهاُد َحده

ٍُ بهْبُن َزْيٍد، عَ   .ْن َثابِ

 

١٤-   
ِ
ء ا ا، َعْن َأِِب إِْسَحاَق، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إىَِل اْلَُبَ ، َفَقاَل: َأُكنُْتْم    َعْن َزَكِريه

ْيُتْم َيْوَم ُحننَْيٍ َيا َأبَا ُعاَمَرَة؟ َفَقاَل: )  َوله
ِ
، َوَلِكنهُه  َأْشَهُد َعىَل َنبِيِّ اهلل َما َوىله

اُء ِمنَ  ِزَن، َوُهْم َقْوٌم ُرَماٌة، َفَرَمْوُهْم بِِرْشٍق  اْنَطَلَق َأِخفه ٌ إىَِل َهَذا احْلَيِّ ِمْن َهَوا النهاِس، َوُحَّسه

 
ِ
ََْقَبَل اْلَقْوُم إىَِل َرُسوِل اهلل ، َف دٍ، َفاْنَكَشُفوا َا ِرْجٌل ِمْن َجَرا َََنه ، ِمْن َنْبٍل َك

، َوُهَو َيُقوُل: َأنَا النهبِيُّ اَل َوَأبُو ُسْفيَاَن ْبُن احْلَاِرِث َيُقوُد بِِه َبغْ  َلَتُه، َفنََزَل َوَدَعا َواْسَتنرَْصَ

ْل َنرْصَ  اُء: ُكنها وَكِذْب، َأنَا اْبُن َعْبِد امْلُطهلِْب، اللُهمه َنزِّ  إَِذا امْحَره اْلَبَُْس َنتهقِ َك، َقاَل اْلَُبَ
ِ
ي اهلل

َجاَع ِمنها َللهِذي حُيَ   (اذِي بِِه، َيْعنِي النهبِيه بِِه، َوإِنه الشُّ

،  :قال ،رواه مسلم يِِصُّ صِّ
ِ
َثنَا َأمْحَُد ْبُن َجنَاٍب امْل َثنَا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن َزَكِريه َحده ا َحده

 به.

يِن يُ  ۞  َنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ ٍح، َأْخَُبَ َثنِي َأبُو الطهاِهِر َأمْحَُد ْبُن َعْمِرو ْبِن رَسْ ُنُس، ووَحده

ِب، َقاَل: َقاَل َعبهاٌس: )َشِهْدُت 
لِ َثنِي َكثرُِي ْبُن َعبهاِس ْبِن َعْبِد امْلُطه َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َحده

 
ِ
ُُ َأنَا َوَأبُو ُسْفَياَن ْبُن احْلَاِرِث ْبِن  َمَع َرُسوِل اهلل ، َفَلِزْم َيْوَم ُحننَْيٍ
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ِ
لِِب َرُسوَل اهلل   َعْبِدامْلُطه

ِ
َعىَل  َفَلْم ُنَفاِرْقُه، َوَرُسوُل اهلل

ارُ  ، َفَلامه اْلَتَقى امْلُْسلُِموَن َواْلُكفه َُذاِميُّ ْْ ىله وَ  َبْغَلٍة َلُه َبْيَضاَء َأْهَداَها َلُه َفْرَوُة ْبُن ُنَفاَثَة ا

 
ِ
اِر، َقاَل  َيْرُكُض َبْغَلَتُه ِقَبَل  امْلُْسلُِموَن ُمْدبِِريَن، َفَطِفَق َرُسوُل اهلل اْلُكفه

 
ِ
َع، َوَأبُو  َعبهاٌس: َوَأنَا آِخٌذ بِلَِجاِم َبْغَلِة َرُسوِل اهلل َها إَِراَدَة َأْن اَل ُتَّْسِ َأُكفُّ

 
ِ
 ُسْفَياَن آِخٌذ بِِرَكاِب َرُسوِل اهلل

ِ
: َأْي ، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ُمَرِة، َفَقاَل َعبهاٌس: ََْعىَل َصْوِِت: َأيَْن  َعبهاُس، َناِد َأْصَحاَب السه ُُ بِ َوَكاَن َرُجال،ا َصيِّت،اا، َفُقْل

ُمَرِة؟ َقاَل: َفوأَ  ََنه َعْطَفَتُهْم ِحنَي َسِمُعوا َصْوِِت َعْطَفُة اْلَبَقِر َعىَل ْصَحاُب السه ، َلَك
ِ
اهلل

: َيا َلبهيَْك، َيا َلبهيَْك، َقاَل: َفاْقَتَتُلوا َواْلكُ  ْعَوُة يِف اأْلَنَْصاِر يَ َأْواَلِدَها، َفَقاُلوا اَر، َوالده ُقوُلوَن: فه

ْعَوُة َعىَل َبنِي احْلَاِرِث ْبِن  ِت الده َيا َمْعرَشَ اأْلَنَْصاِر، َيا َمْعرَشَ اأْلَنَْصاِر، َقاَل: ُثمه ُقرِصَ

: َيا َبنِي احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َيا َبنِي احْلَاِرِث ْبِن   اخْلَْزَرِج، َفنََظَر َرُس اخْلَْزَرِج، َفَقاُلوا
ِ
 وُل اهلل

  
ِ
َوُهَو َعىَل َبْغَلتِِه َكامْلَُتَطاِوِل َعَلْيَها إىَِل ِقَتاهِلِْم، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

  
ِ
يُس. َقاَل: ُثمه َأَخَذ َرُسوُل اهلل

 َهَذا ِحنَي مَحَِي اْلَوطِ

اِر، ُثمه َقاَل  ُُ َأنُْظُر َفِإَذا َحَصَياٍت َفَرَمى هِبِنه ُوُجوَه اْلُكفه ٍد. َقاَل: َفَذَهْب مه : اَْنََزُموا َوَربِّ حُمَ

ُُ َأَرى ئَتِِه ِفياَم َأَرى، َقاَل: َفواْلِقَتاُل َعىَل َهيْ  ، َما ُهَو إاِله َأْن َرَماُهْم بَِحَصَياتِِه َفاَم ِزْل
ِ
اهلل

ا(. ، َوَأْمَرُهْم ُمْدبِر،ا يال،ا
ُهْم َكلِ  َحده
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 نفسا:أجود الناس يدا وأسخاهم  ملسو هيلع هللا ىلصفي أنه  :الباب الرابع عشر -

، َعِن اْبِن َعبهاسٍ   -١٢
ِ
 ْبُن َعْبِد اَّلله
ِ
يِن ُعَبيُْد اَّلله ، َقاَل: َأْخَُبَ ْهِريِّ اَل: ، قَ    َعِن الزُّ

( 
ِ
َأْجَوَد النهاِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن ِحنَي  َكاَن َرُسوُل اَّلله

 َيْلَقاُه ِجُْبِ 
ِ
يُل، َوَكاَن َيْلَقاُه يِف ُكلِّ َليَْلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفيَُداِرُسُه الُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اَّلله

  ِيِح املُْرَسَلة  (.َأْجَوُد بِاخلرَْيِ ِمَن الرِّ

 .متفق عليه من حديث الزهري

َنا َعْبدُ   َثنَا َعْبَداُن عبدالله بن عثامن، َقاَل: َأْخَُبَ  بن املبارك قال اخلاري: َحده
ِ
َقاَل:  اَّلله

ِه، َقاَل: َأْخَُبَ  َنا َعْبُدالله ٍد، َقاَل: َأْخَُبَ مه َثنَا برِْشُ ْبُن حُمَ ، ح وَحده ْهِريِّ َنا ُيوُنُس، َعِن الزُّ َنا َأْخَُبَ

 .ُيوُنُس، َوَمْعَمرٌ 

ِهيمُ  ۞ َثنَا إِْبَرا ِحٍم، َحده َثنَا َمنُْصوُر ْبُن َأِِب ُمَزا  َيْعنِي اْبَن َسْعٍد، َعنِ  وقال مسلم: َحده

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ِزَياٍد  مه َن حُمَ َثنِي َأبُو ِعْمَرا ، ح وَحده ْهِريِّ ْفُظ َلهُ -الزُّ ِهيمُ  -َوالله َنا إِْبَرا ، َأْخَُبَ

 ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن اْبِن عَ 
ِ
 ْبِن َعْبِد اهلل
ِ
اَل: بهاٍس، قَ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَبْيِد اهلل

 
ِ
، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يِف َشْهِر  )َكاَن َرُسوُل اهلل َأْجَوَد النهاِس بِاخْلرَْيِ

اَلُم َكاَن َيْلَقاُه، يِف ُكلِّ َسنٍَة، يِف َرَمَضاَن َحتهى َينَْسلَِخ،  يَل َعَلْيِه السه
َرَمَضاَن، إِنه ِجُْبِ



  ملسو هيلع هللا ىلص ني عاملال ربرسول األربعني يف صفات 

 
38 

 
ِ
   َفَيْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل اهلل

ِ
يُل َكاَن َرُسوُل اهلل اْلُقْرآَن، َفِإَذا َلِقَيُه ِجُْبِ

 .)يِح امْلُْرَسَلِة  َأْجَوَد بِاخْلرَْيِ ِمَن الرِّ

 

ا   -١١ ُُ َجابِر،ا َما ، َيُقوُل: )   عن ُسْفَيان بن عيينة، َعِن اْبِن املُنَْكِدِر، َقاَل: َسِمْع

 َقطُّ َفَقاَل: الَ  ُسئَِل النهبِيُّ 
ٍ
ء  (.َعْن يَشْ

 الثوري.متفق عليه من حديث 

َنا سفيان به. البخاري:قال  ُد ْبُن َكثرٍِي، َأْخَُبَ مه َثنَا حُمَ  َحده

َثنَا ُسْفَياُن ْبُن  :وقال مسلم ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوَعْمٌرو النهاِقُد، َقااَل: َحده َحده

 ُعَيْينََة، َعِن اْبِن امْلُنَْكِدِر، َسمِ 
ِ
، َقاَل: )َما ُسِئَل َرُسوُل اهلل

ِ
َع َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

 .)َشْيئ،اا َقطُّ َفَقاَل اَل 

 

، َعْن َأنٍَس: )  -١3 ٍُ َََل النهبِيه َعْن مَحهاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َثابِ  َأنه َرُجال،ا َس

ََََى َقْوَمُه َفقَ  ََْعَطاُه إِيهاُه، َف ، َف ، َفواَغناَم،ا َبنْيَ َجَبَلنْيِ ا لَ َل: َأْي َقْوِم َأْسلُِموا د،ا  إِنه حُمَمه
ِ
يُْعطِي اهلل

ْنيَا، َفاَم ُيْسلُِم  ُجُل َليُْسلُِم َما ُيِريُد إاِله الدُّ َُ اْلَفْقَر. َفَقاَل َأنٌَس: إِْن َكاَن الره تهى َح َعَطاء،ا َما ََيَا

ْنيَا َومَ  ْساَلُم َأَحبه إَِليِْه ِمَن الدُّ  (.ا َعَليَْهاَيُكوَن اإْلِ
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َثنَا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، : فقال ،رواه مسلم يف صحيحه َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشيَْبَة، َحده َحده

 عن محاد به.

َثنَا  :وقال ۞ َثنَا َخالٌِد َيْعنِي اْبَن احْلَاِرِث، َحده ، َحده َثنَا َعاِصُم ْبُن النهَْضِ التهْيِميُّ َوَحده

  مُحَْيٌد، َعنْ 
ِ
َعىَل  ُموَسى ْبِن َأنٍَس، َعْن َأبِيِه، َقاَل: )َما ُسِئَل َرُسوُل اهلل

، َفَرَجَع إىَِل َقْوِمهِ  ََْعَطاُه َغناَم،ا َبنْيَ َجَبَلنْيِ ْساَلِم َشْيئ،اا إاِله َأْعَطاُه، َقاَل: َفَجاَءُه َرُجٌل َف  ،اإْلِ

ا يُ  د،ا ، َفِإنه حُمَمه  ْعطِي َعَطاء،ا اَل ََيَْشى اْلَفاَقَة(.َفَقاَل: َيا َقْوِم َأْسلُِموا

 

 بالحق: ملسو هيلع هللا ىلصفي عدله وحكمه  عشر:الباب الخامس  -

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ :قال تعاىل

 [٢٤٧]النساء: ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ :وقال

 [٢٧]الشورى:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
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َةِ ▲َشَة َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائِ   -١٤ ُهْم َشَُْن امَلْرأ ا َأَُهه : )َأنه ُقَرْيش،ا

 
ِ
: َوَمْن ُيَكلُِّم فِيَها َرُسوَل اَّلله ، َفَقاُلوا ُْ َق تِي رَسَ ؟ َفَقاُلوا: امَلْخُزوِميهِة اله

 
ِ
ُئ َعَليِْه إاِله ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِل اَّلله ، َفَقاَل َفَكلهَمُه ُأَساَمةُ  َوَمْن جَيْرَتِ

 
ِ
 ": َرُسوُل اَّلله

ِ
ُثمه َقاَم َفاْخَتَطَب، ُثمه َقاَل:  ؟"َأََْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اَّلله

َق فِيِهُم " يُف َتَرُكوُه، َوإَِذا رَسَ ِ َق فِيِهُم الرشه ُْم َكاُنوا إَِذا رَسَ إِنهاَم َأْهَلَك الهِذيَن َقْبَلُكْم، َأَنه

ِعيُف َأَقامُ  ُُ َيَدَهاالضه ُْ َلَقَطْع َق ٍد رَسَ َُ حُمَمه  َلْو َأنه َفاطَِمَة بِنْ
ِ
، َواْيُم اَّلله  (."وا َعَليِْه احلَده

 متفق عليه من حديث الزهري.

َثنَا َليْث بن سعد عن الزهري به.  :فقال ،رواه البخاري َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َحده  َحده

َثنَا ُقَتيَْبُة ْبنُ  قال:، فمسلمرواه و ُد ْبُن ُرْمٍح،  َحده مه َثنَا حُمَ َثنَا َليٌْث، ح وَحده َسِعيٍد، َحده

ْيُث به. َنا الله  َأْخَُبَ

َنا اْبُن َوْهٍب،  ۞ َثنِي َأبُو الطهاِهِر، َوَحْرَمَلُة ْبُن حَيَْيى، َواللهْفُظ حِلَْرَمَلَة، َقااَل: َأْخَُبَ وَحده

يِن ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد، َعنِ  ، َعْن َعائَِشَة  َقاَل: َأْخَُبَ َبرْيِ يِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َأْخَُبَ

ََْرَفُع  ُْ َتََِينِي َبْعَد َذلَِك َف ، َوَكاَن ُْ َج ُْ َتْوَبُتَها َبْعُد، َوَتَزوه َشة َفَحُسنَ
ُْ َعائِ به وزاد )َقاَل

 
ِ
 (.َحاَجَتَها إىَِل َرُسوِل اهلل
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، َعْن َعبِيَدَة ْبِن ُمَساِفٍع، َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  َعْن ُبَكرْيِ ْبِن َعْبدِ   -١٧
ِ
   اَّلله

 َقاَل: )
ِ
َََكبه َعَليِْه، َفَطَعنَُه   َبيْنَا َرُسوُل اَّلله َيْقِسُم َشيْئ،اا، َأْقبََل َرُجٌل َف

 
ِ
ُجُل، َفَقاَل َرُسوُل ا َرُسوُل اَّلله  بُِعْرُجوٍن َكاَن َمَعُه، َفَخَرَج الره

ِ
 َّلله

 : 
ِ
  (.َتَعاَل َفاْستَِقْد، َقاَل: َبْل َقْد َعَفْوُت َيا َرُسوَل اَّلله

ثنا ابُن وهٍب، عن عمرو بِن  :رواه أبو داود يف السنن فقال ثنا أمحُد بُن صالٍح، حده حده

  احلارث، عن ُبكري بِن األَشجِّ به.

َنا َوْهُب ْبُن َبَياٍن، َقاَل: َح  يِن َعْمُرو ْبنُ والنسائي فقال: َأْخَُبَ َثنَا اْبُن َوْهٍب، َقاَل: َأْخَُبَ  ده

 احْلَاِرِث، َعْن ُبَكرْيِ به.

َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن  ، قال:وابن حبان يف صحيحه ِد ْبِن َسْلٍم، َحده مه  ْبُن حُمَ
ِ
َنا َعْبُد اَّلله َأْخَُبَ

يِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث  َثنَا اْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ  به.  حَيَْيى، َحده

ثنا َعمرو بُن َعوِن، أخُبنا خالٌد بن عبدالله  :ورواه أبو داود أيضا فقال ۞ حده

الطحان، عن ُحصنٍي بن عبدالرمحن السلمي، عن عبد الرمحن ابِن أِب ليىل، عن ُأَسيِد بِن 

ُث القوَم  -رجِل من األنصار-ُحَضرِي  َبينا  -وكان فيه ُمَزاٌح -قال: )بينام هو حُيَدِّ

ين، قال:   ُهم َفَطَعنَه النبيه ُيْضِحكُ  تِه بُعوِد، فقال: أْصُِبْ يف خاِِصَ
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، قال: إنه  َعْن  وليس ََعََله قميٌص، فرفع النبيه  اعليك قميص،ا اْصَطُِبْ

 قميِصه، فاحتَضنَه وَجَعَل ُيقبهُل ْكشَحُه، قال: إنام أردُت هذا يا رسوَل اهلل(.

مْحَِن ْبِن َأِِب ورواه احلاكم يف صحيحه من طريق َج  ۞ ، َعْن َعْبِد الره ِرير، َعْن ُحَصنْيٍ

ا، َفَبْيناََم ُهَو ِعنَْد  يح،ا
ا َملِ َلْيىَل، َعْن َأبِيِه َقاَل: )َكاَن ُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ َرُجال،ا َصاحِل،اا َضاِحك،ا

 
ِ
  َرُسوِل اَّلله

ِ
ُث اْلَقْوَم َوُيْضِحُكُهْم َفَطَعَن َرُسوُل اَّلله حُيَدِّ

  تِِه، َفَقاَل: َأْوَجَعْتنِي َقاَل: اْقَتصه يِف  إِنه َعَليَْك  ، َخاِِصَ
ِ
 َقاَل: َيا َرُسوَل اَّلله

 
ِ
ا، َوََلْ َيُكْن َعََله َقِميٌص، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اَّلله َقِميَصُه،  َقِميص،ا

 َُ ََِِب َأنْ  َأَرْدُت َهَذا(.َفاْحَتَضنَُه، ُثمه َجَعَل ُيَقبُِّل َكْشَحُه، َفَقاَل: بِ
ِ
ي َيا َرُسوَل اَّلله  َوُأمِّ

َترَصٌ َصِحيُح  :قال احلاكم ، َفِإنه َحِديَث َوْرَقاَء خُمْ
َهَذا َلْفُظ َحِديِث َجِريٍر َعْن ُحَصنْيٍ

َجاُه.  ْسنَاِد، َوََلْ َُيَرِّ  اإْلِ

 

على أمته في أمره كله ورأفته  ملسو هيلع هللا ىلصفي تيسيره  :الباب السادس عشر -

 :يهمبهم وحرصه عل

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿ :قال 

 [٢١٢]التوبة: ﴾  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
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، َعْن َعاِئَشَة   -١٩ َبرْيِ ، ▲عن َمالِك بن أنس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

( : ُْ َا َقاَل  َأَنه
ِ
َ َرُسوُل اَّلله ا، َما ََلْ يَ  َما ُخريِّ ُُهَ ُكْن َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِله َأَخَذ َأيََّْسَ

 
ِ
، َفِإْن َكاَن إِْثام،ا َكاَن َأبَْعَد النهاِس ِمنُْه، َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل اَّلله لِنَْفِسِه إاِله  إِْثام،ا

 هِبَا
ِ
ه
ِ
، َفيَنَْتِقَم َّلل
ِ
 (.َأْن ُتنَْتَهَك ُحْرَمُة اَّلله

 متفق عليه من حديث مالك.

 ْبُن ُيوُس  :قال البخاري 
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله َنا مالك به واللفظ له.َحده  َف، َأْخَُبَ

َثنَا  :وقال مسلم ۞ َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك ْبِن َأنٍَس، ِفياَم ُقِرَئ َعَلْيِه، ح َوَحده َحده

  :حَيَْيى ْبُن حَيَْيى، َقاَل: َقَرأُْت َعىَل َمالٍِك، به، وآخره عنده
ِ
زه عَ )إاِله َأْن ُتنَْتَهَك ُحْرَمُة اهلل

.)  َوَجله

 

ِه، َقاَل:   -١٥ عن ُشْعَبة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِِب ُبْرَدَة بن موسى األشعري، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 
ِ
ا َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َقاَل هَلاَُم: ) ََلها َبَعَثُه َرُسوُل اَّلله َ ، َوَبرشِّ ا َ ا َوالَ ُتَعَّسِّ َ َيَّسِّ

، َوَتَطاَوَعا َرا  (.َوالَ ُتنَفِّ

  .متفق عليه من حديث أِب موسى وأنس

َنا شعبة به. :قال البخاري ، َأْخَُبَ َثنَا النهَْضُ َثنِي إِْسَحاُق، َحده  َحده
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يهاِح، َقاَل  :وقال ۞ َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َأِِب الته َثنَا آَدُم، َحده ُُ َأنََس ْبَن َمالٍِك َحده  : َسِمْع

ُ ، َقاَل: َقاَل النهبِيُّ    ُروا(: )َيَّسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ  وا َوالَ ُتَعَّسِّ

  :فقال ،ورواه مسلم

َثنَا َأبُو  ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشيَْبَة، َوَأبُو ُكَرْيٍب، َواللهْفُظ أِلَِِب َبْكٍر، َقااَل: َحده َحده

، َعْن َأِِب ُبْرَدَة،
ِ
  ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْيِد ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
َعْن َأِِب ُموَسى، َقاَل: )َكاَن َرُسوُل اهلل

  ،ُروا وا َواَل ُتنَفِّ ُ ا ِمْن َأْصَحابِِه يِف َبْعِض َأْمِرِه، َقاَل: َبرشِّ إَِذا َبَعَث َأَحد،ا

وا(. ُ وا َواَل ُتَعَّسِّ ُ  َوَيَّسِّ

َثنَا َوكِيٌع، َعْن ُشْعَبةَ  ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده ْرَدَة، َعْن ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِِب بُ َحده

ِه، َأنه النهبِيه  ا َواَل  َأبِيِه، َعْن َجدِّ َ ا إىَِل اْلَيَمِن، َفَقاَل: )َيَّسِّ َبَعَثُه َوُمَعاذ،ا

َتلَِفا(. ، َوَتَطاَوَعا َواَل ََتْ َرا ا َواَل ُتنَفِّ َ ، َوَبرشِّ ا َ  ُتَعَّسِّ

ُد ْبُن َعبهادٍ  ۞ مه َثنَا حُمَ ِهيَم، وَحده َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َثنَا ُسْفَياُن، َعْن َعْمٍرو، ح وَحده ، َحده

ا ، َعْن َزْيِد ْبِن َأِِب ُأنَيَْسَة، كاَِلُُهَ
ِ
َنا ُعَبْيُد اهلل ، َأْخَُبَ  َواْبُن َأِِب َخَلٍف، َعْن َزَكِريها ْبِن َعِديٍّ

ِه، َعِن النهبِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأِِب ُبْرَدَة، َعْن َأبِيِه،  َنْحَو َحِديِث  َعْن َجدِّ

َتلَِفا(  .ُشْعَبَة، َوَليَْس يِف َحِديِث َزْيِد ْبِن َأِِب ُأنَيَْسَة: )َوَتَطاَوَعا َواَل ََتْ
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ُُ َأنََس ْبَن َمالٍِك، َيُقوُل: بن احلجاج ُشْعَبةورواه  ۞ يهاِح، َقاَل: َسِمْع ، َعْن َأِِب الته

 
ِ
ُروا(. َقاَل َرُسوُل اهلل نُوا َواَل ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ وا َواَل ُتَعَّسِّ ُ  : )َيَّسِّ

َثنَا : كام عند مسلم يف صحيحه قال َثنَا َأِِب، َحده ، َحده يُّ  ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعنَُْبِ
ِ
َثنَا ُعَبيُْد اهلل َحده

َثنَا َأبُو َبْكِر بْ  يهاِح، َعْن َأنٍَس، ح وَحده  ُشْعَبُة، َعْن َأِِب الته
ِ
َثنَا ُعَبيُْد اهلل  ْبُن ُن َأِِب َشْيَبَة، َحده

ا، ُد ْبُن َجْعَفٍر، كاَِلُُهَ َثنَا حُمَمه ُد ْبُن اْلَولِيِد، َحده مه َثنَا حُمَ  ُشْعَبَة، َعْن َأِِب عن  َسِعيٍد، ح وَحده

يهاِح   .الته

يِّ ِعْمران  ْبنِ  َحْرَمَلةَعْن  -١٢ رْصِ
ِ
مْحَن َعْن َعْبدِ ، امْل ُُ َعائَِشةَ ْبِن  الره  ِشاَمَسَة، َقاَل: َأََيْ

▲  : ُْ ، َفَقاَل : َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمرْصَ ُُ ؟ َفُقْل َُ : مِمهْن َأنْ ُْ ، َفَقاَل
ٍ
ء ُلَها َعْن يَشْ
ََ َأْس

تُِكْم َهِذِه؟ َفَقاَل: َما َنَقْمنَا ِمنُْه َشْيئ،اا، إِْن َكاَن َلَيُموُت  َكْيَف َكاَن َصاِحُبُكْم َلُكْم يِف َغَزا

َتاُج إىَِل النهَفَقِة، َفُيْعطِ لِ  يِه اْلَعْبَد، َوحَيْ
ُجِل ِمنها اْلَبِعرُي َفُيْعطِيِه اْلَبِعرَي، َواْلَعْبُد َفُيْعطِ ِه النهَفَقَة، يلره

َك َما ِد ْبِن َأِِب َبْكٍر َأِخي َأْن ُأْخُِبَ مه ِذي َفَعَل يِف حُمَ ُه اَل َيْمنَُعنِي اله : َأَما إِنه ُْ ُُ ِمْن َسمِ  َفَقاَل ْع

 
ِ
تِي َشْيئ،اا َفَشقه )، َيُقوُل يِف َبْيتِي َهَذا: َرُسوِل اهلل ، َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمه اللُهمه

تِي َشيْئ،اا َفَرَفَق هِبِْم، َفاْرُفْق بِهِ   (.َعَليِْهْم، َفاْشُقْق َعَليِْه، َوَمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمه

َثنِي هَ رواه مسلم، قال:  َثنِي َحْرَمَلةُ َحده َثنَا اْبُن َوْهٍب، َحده ، َحده يَِْلُّ
 .اُروُن ْبُن َسِعيٍد اأْلَ
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َثنَا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم، َعْن َحْرَمَلَة وقال:  ، َحده َثنَا اْبُن َمْهِديٍّ ُد ْبُن َحاتٍِم، َحده مه َثنِي حُمَ وَحده

مْحَِن ْبِن ِشاَمَسَة،  ، َعْن َعْبِد الره يِّ رْصِ
ِ
َشَة، َعِن النهبِيِّ امْل

 .بِِمْثلِهِ  َعْن َعائِ

َثنَا َحْرَمَلُة بن ورواه ابن حبان، قال:  ۞ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ُقَتْيَبَة َقاَل َحده مه َنا حُمَ َأْخَُبَ

مْحَِن ْبِن ِشاَمَس  َن َعْن َعْبِد الره َثنِي َحْرَمَلُة ْبُن ِعْمَرا   َقاَل:ةَ حييى قال حدثنا بن َوْهٍب َقاَل َحده

ُُ َعاِئَشَة  ُْ  ▲َأََْي  َفَقاَل
ٍ
ء ُلَها َعْن يَشْ
ََ   :َأْس

ِ
ُُ َرُسوَل اَّلله  َسِمْع

تِي َشْيئ،اا َفَشقه َعَليِْهْم َفاْشُقْق َعَليِْه َوَمْن َويِلَ )َيُقوُل يِف َبْيتِي َهَذا  اللهُهمه َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمه

تِي َشْيئ،اا فَ   (.َرَفَق هِبِْم َفاْرُفْق بهِمْن َأَمِر ُأمه

 

َبرْيِ  ْبنِ  ُعْرَوةَعْن  ۞ ُُ ِمَن النهبِيِّ ▲ َعْن َعاِئَشةَ الزُّ : ََلها َرَأيْ ُْ َا َقاَل ، َأَنه

  :يِل، َفَقاَل َ ، اْدُع اَّلله
ِ
: َيا َرُسوَل اَّلله ُُ يَب َنْفٍس، ُقْل

اللهُهمه اْغِفْر )طِ

َم ِمْن ذَ  ُْ لَِعاِئَشَة َما َتَقده ْت َوَما َأْعَلنَ َر، َما َأرَسه ََخه ُْ َعاِئَشُة َحتهى َسَقَط (َنبَِها َوَما َت ، َفَضِحَك

 
ِ
ِحِك، َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّلله ِك ُدَعائِي؟): َرْأُسَها يِف ِحْجِرَها ِمَن الضه ، (َأيََُّسُّ

يِن ُدَعاُؤَك َفَقاَل  : َوَما يِل اَل َيَُّسُّ ُْ ِ ): َفَقاَل تِي يِف ُكلِّ  َواَّلله َا َلُدَعائِي أِلُمه إَِنه

 (َصاَلةٍ 
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َثنَا اْبُن َوْهٍب، رواه ابن حبان، قال:  َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن حَيْيَى، َحده َنا اْبُن ُقَتْيَبَة، َحده َأْخَُبَ

يِن َأبُو َصْخٍر، َعِن اْبِن ُقَسْيٍط، َعْن ُعْرَوةَ  يِن َحيَْوُة، َأْخَُبَ  .َأْخَُبَ

 

السمحة ونهيه عن  الحنيفية ملسو هيلع هللا ىلصفي اتباعه  :السابع عشرالباب  -

 :الرهبانية وإباحته اللهو في الفرح

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿ : قال

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 .[٥٢]احلج: ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: وقال 

 [3٤]الروم:  ﴾ ائ ائ ەئۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: وقال  

 [3٢]الرعد:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
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ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿: وقال

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 [١٤]الفرقان:  ﴾ ېئ ېئ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: وقال  

 [3١]األعراَ:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 

د بْ   -١٦ َنا مُحَيُْد ْبُن َأِِب مُحَيٍْد الطهِويُل، َأنه  نِ عن حُمَمه  ُه َسِمَع َأنََس ْبَن َمالٍِك َجْعَفٍر، َأْخَُبَ

ََُلوَن َعْن َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط إىَِل ُبيُوِت َأْزَواِج النهبِيِّ ، َيُقوُل: )   ، َيْس

ُْم َتَقالُّ ِعَباَدِة النهبِيِّ  َََنه وا َك : َوَأيَْن َنْحُن ِمَن النهبِيِّ ، َفَلامه ُأْخُِبُ وَها، َفَقاُلوا

 ِّا َأنَا َفِإينِّ ُأَصَل َر، َقاَل َأَحُدُهْم: َأمه ََخه َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َت ؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقده

ْهَر َوالَ ُأْفطُِر، َوَقاَل آَخُر: َأنَ  ا، َوَقاَل آَخُر: َأنَا َأُصوُم الده ُج اللهيَْل َأبَد،ا ا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفالَ َأَََزوه

 
ِ
ا، َفَجاَء َرُسوُل اَّلله   َأبَد،ا

ِ
إَِليِْهْم، َفَقاَل: َأنُْتُم الهِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َواَّلله

 َوَأََْقاُكْم َلُه، َلِكنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصَلِّ َوَأْرُقدُ 
ِ
ه
ِ
ُج النَِّساَء، َفمَ إيِنِّ أَلَْخَشاُكْم َّلل ْن ، َوَأَََزوه

 (.َرِغَب َعْن ُسنهتِي َفَليَْس ِمنِّي

 متفق عليه من حديث أنس. 
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َنا حممد بن جعفر به. :قال البخاري َثنَا َسِعيُد ْبُن َأِِب َمْرَيَم، َأْخَُبَ  َحده

ثَ  ۞ ، َحده َثنِي َأبُو َبْكِر ْبُن َناِفٍع اْلَعْبِديُّ َثنَا مَحهادُ ورواه مسلم قال: وَحده  ْبُن نَا هَبٌْز، َحده

ا ِمْن َأْصَحاِب النهبِيِّ  ، َعْن َأنٍَس، )َأنه َنَفر،ا
ٍُ ََُلوا َأْزَواَج  َسَلَمَة، َعْن َثابِ َس

ُج النَِّساَء، َوَقاَل  النهبِيِّ  ؟ َفَقاَل َبْعُضُهْم: اَل َأَََزوه ِّ ِه يِف الَّسِّ
َعْن َعَملِ

اللهْحَم، َوَقاَل َبْعُضُهْم: اَل َأنَاُم َعىَل ِفَراٍش، َفَحِمَد اهلَل َوَأثْنَى َعَلْيِه. َفَقاَل: َبْعُضُهْم: اَل آُكُل 

ُج النَِّساَء، َفَمنْ  ُر، َوَأَََزوه
ٍم َقاُلوا َكَذا َوَكَذا؟ َلِكنِّي ُأَصَلِّ َوَأنَاُم، َوَأُصوُم َوُأْفطِ  َما َباُل َأْقَوا

 َس ِمنِّي(.َرِغَب َعْن ُسنهتِي َفَليْ 

 -وعنه أمحد يف املسند وابن حبان يف صحيحه-ورواه عبد الرزاق يف املصنف  ۞

، َعْن ُعْرَوَة َعْن َعائَِشَة  :فقال ْهِريِّ َنا َمْعَمٌر َعِن الزُّ َُة ▲َأْخَُبَ ُِ اْمَرأ : َدَخَل ُْ ، َقاَل

ُُ َحِكيٍم َعىَل عَ  َلْتَها َعاِئَش ُعْثاَمَن ْبِن َمْظُعوٍن، َواْسُمَها َخْوَلُة بِنْ ََ ُة اهْلَْيئَِة، َفَس َشَة َوِهَي َبذه
ُة: ائِ

يَْل، َوَيُصوُم النهَهاَر، َفَدَخَل النهبِيُّ  : َزْوِجي َيُقوُم الله ُْ َْنُِك؟، َفَقاَل ، َما َش

َشُة َذلَِك َلُه َفَلِقَي النهبِيُّ 
ْثاَمُن، ُعْثاَمَن ْبَن َمْظُعوٍن، َفَقاَل: )َيا عُ  َفَذَكَرْت َعائِ

 
ِ
ه
ِ
 إيِنِّ أَلَْخَشاُكْم َّلل
ِ
ْهَبانِيهَة ََلْ ُتْكَتْب َعَلْينَا، َأَما َلَك يِفه ُأْسَوٌة َحَسنٌَة؟ َفَواَّلله َوَأْحَفُظُكْم  ،إِنه الره

 حِلُُدوِدِه(.
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: ▲َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة  -3٤ ُْ  )، َقاَل
ِ
 َكاَن َرُسوُل اَّلله

  َء  ...(.حُيِبُّ الَعَسَل َواحلَْلَوا

َثنَا َعَِلُّ ْبُن ُمْسِهر، قالالبخاري رواه ، َحده
ِ
ء َثنَا َفْرَوُة ْبُن َأِِب امَلْغَرا  .: َحده

 

 اْلُبنَايِنِّ  ۞
ٍُ     َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك َعْن َثابِ

ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلله

 :(ْنَيا اَلةِ  :ُحبَِّب إيَِله ِمَن الدُّ ُة َعيْنِي يِف الصه  .(النَِّساُء َوالطِّيُب، َوُجِعَل ُقره

اُن ْبُن ُمْسلٍِم ، قالالنسائي اهرو َثنَا َعفه َنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِعيَسى اْلُقْوَمِِسُّ َقاَل: َحده : َأْخَُبَ

 ٍُ ٌم َأبُو امْلُنِْذِر، َعْن َثابِ َثنَا َساله  .َقاَل: َحده

 

، َأنه َعائَِشةَ َعِن اْبِن ِشَها  -3٢ َبرْيِ يِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ : )▲ ٍب، َقاَل: َأْخَُبَ ُْ َقْد لَ ، َقاَل

 
ِ
ُُ َرُسوَل اَّلله هِبِْم يِف  َرَأيْ ا َعىَل َباِب ُحْجَرِِت َواحلََبَشُة َيْلَعُبوَن بِِحَرا َيْوم،ا

 
ِ
يِن بِِرَدائِِه، َأنُْظُر إىَِل  امَلْسِجِد، َوَرُسوُل اَّلله  (. َلِعبِِهمْ َيْسرُتُ

 :متفق عليه من حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة

ِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن  :قال البخاري َثنَا إِْبَرا ، َقاَل: َحده
ِ
َثنَا َعْبُد الَعِزيِز ْبُن َعْبِد اَّلله َحده

 َصالِِح ْبِن َكْيَساَن عن الزهري به. 
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، َحده  :وقال ۞ يَى ْبُن ُبَكرْيٍ َثنَا حَيْ َثنَا اللهيُْث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحده

، َدَخَل َعَلْيَها، َوِعنَْدَها َجاِرَيَتاِن يِف َأيهاِم ِمن،اى    ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة: )َأنه َأبَا َبْكرٍ 

َباِن، َوالنهبِيُّ  َفاِن، َوَتَْضِ ا َأبُو َبْكٍر، ُمَتَغشٍّ بَِثْوبِِه، َفانْ  ُتَغنَِّياِن، َوُتَدفِّ َتَهَرُُهَ

َا َأيهاُم ِعيٍد. َوتِْلَك  َفَكَشَف النهبِيُّ  َعْن َوْجِهِه، َفَقاَل: َدْعُهاَم َيا َأبَا َبْكٍر، َفِإَنه

ُُ النهبِيه  َشُة: َرَأيْ
ُْ َعائِ يِن، َوَأنَا َأنُْظُر إىَِل  األَيهاُم َأيهاُم ِمن،اى َوَقاَل َيْسرُتُ

: َدْعُهْم، َأْمن،اا َفَقاَل النهبِيُّ  ،ْم َيْلَعُبوَن يِف امَلْسِجِد، َفَزَجَرُهمْ احلََبَشِة، َوهُ 

 َبنِي َأْرِفَدَة َيْعنِي ِمَن األَْمِن(. 

، َعِن  :وقال ۞ ، َعْن ِعيَسى، َعِن األَْوَزاِعيِّ ِهيَم احلَنَْظَِلُّ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َحده

، َعْن ُعْرَوَة، ْهِريِّ ُُ النهبِيه ▲َعْن َعائَِشَة  الزُّ : )َرَأيْ ُْ يِن  ، َقاَل َيْسرُتُ

ََُم، َفاْقُدُروا تِي َأْس ْدَر قَ  بِِرَداِئِه، َوَأنَا َأنُْظُر إىَِل احلََبَشِة َيْلَعُبوَن يِف امَلْسِجِد، َحتهى َأُكوَن َأنَا اله

، احلَِريَصِة َعىَل اللهْهوِ  نِّ  (.اَْاِرَيِة احلَِديَثِة السِّ

َثنَا ُشْعَبُة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه،  :وقال ۞ َثنَا ُغنَْدٌر، َحده ُد ْبُن املَُثنهى، َحده َثنِي حُمَمه َحده

ى،  َعْن َعاِئَشَة: )َأنه َأبَا َبْكٍر، َدَخَل َعَلْيَها َوالنهبِيُّ  ِعنَْدَها َيْوَم فِْطٍر َأْو َأْضح،ا

ْيَطاِن؟ َوِعنَْدَها َقْينََتاِن ُتَغنِّ  ُْ األَنَْصاُر َيْوَم ُبَعاٍث، َفَقاَل َأبُو َبْكٍر: ِمْزَماُر الشه َياِن باَِم َتَقاَذَف
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، َفَقاَل النهبِيُّ  َتنْيِ ا، َوإِنه ِعيَدَنا َهَذا َمره : َدْعُهاَم َيا َأبَا َبْكٍر، إِنه لُِكلِّ َقْوٍم ِعيد،ا

 الَيْوُم(.

َثنِي َهارُ  :فقال ،ورواه مسلم يِن َحده َثنَا اْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ ، َحده وُن ْبُن َسِعيٍد اأْلَيَِْلُّ

 َعْمٌرو، َأنه اْبَن ِشَهاٍب به.

يِن ُيوُنُس، ۞   َنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ َثنِي َأبُو الطهاِهِر، َأْخَُبَ َعِن اْبِن ِشَهاٍب به  وَحده

 )و :ولفظه
ِ
ُُ َرُسوَل اهلل  َلَقْد َرَأيْ

ِ
وُم َعىَل َباِب ُحْجَرِِت، َواحْلََبَشُة َيقُ  اهلل

 
ِ
هِبِْم، يِف َمْسِجِد َرُسوِل اهلل يِن بِِرَدائِِه، لَِكْي َأنُْظَر إىَِل  َيْلَعُبوَن بِِحَرا َيْسرُتُ

.) َُ تِي َأنرَْصِ  َلِعبِِهْم، ُثمه َيُقوُم ِمْن َأْجَِل، َحتهى َأُكوَن َأنَا اله

َثنَا َأبُو َبْكِر ْبنُ  ۞ َثنَا َأبُو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة،  َحده َأِِب َشْيَبَة، َحده

ُْ بِِه  ِري اأْلَنَْصاِر، ُتَغنَِّياِن باَِم َتَقاَوَل : )َدَخَل َعََله َأبُو َبْكٍر َوِعنِْدي َجاِرَيَتاِن ِمْن َجَوا ُْ َقاَل

: وَ  ُْ ْيَطاِن يِف َبيْ اأْلَنَْصاُر، َيْوَم ُبَعاَث، َقاَل ، َفَقاَل َأبُو َبْكٍر: َأبَِمْزُموِر الشه ُِ َلْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتنْيِ

 
ِ
 َرُسوِل اهلل

ِ
: َيا ؟ َوَذلَِك يِف َيْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ا، َوَهَذا ِعيُدَنا(.  َأبَا َبْكٍر إِنه لُِكلِّ َقْوٍم ِعيد،ا
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مْحَِن بن َحده  :فقال ،ورواه أمحد يف املسند ۞ َثنَا َعْبُد الره َثنَا ُسَلْياَمُن ْبُن َداُوَد، َقاَل: َحده

 
ِ
: )َقاَل َرُسوُل اهلل ُْ َشَة، َقاَل

أِب الزناد، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل يِل ُعْرَوُة، إِنه َعائِ

  َبِح ُُ ، إيِنِّ ُأْرِسْل  ْمَحٍة(.نِيِفيهٍة َس َيْوَمِئٍذ: َلَتْعَلُم هَيُوُد َأنه يِف ِدينِنَا ُفْسَحة،ا

ُر َقاَل:  ،ورواه الرتمذي يف اْامع الصحيح ۞  ا بهاِح الَبزه َثنَا احلََسُن ْبُن الصه فقال: َحده

نَ   َقاَل: َأْخَُبَ
ٍُ  ْبِن ُسَلْياَمَن ْبِن َزْيِد ْبِن َثابِ

ِ
َثنَا َزْيُد ْبُن ُحَباٍب، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َعْبِد اَّلله ا َحده

  َيِزيُد ْبنُ 
ِ
: )َكاَن َرُسوُل اَّلله ُْ ا  ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَل َجالِس،ا

 
ِ
َفِإَذا َحَبِشيهٌة َتْزفُِن  َفَسِمْعنَا َلَغط،اا َوَصْوَت ِصْبَياٍن، َفَقاَم َرُسوُل اَّلله

َشُة َتَعايَلْ َفاْنُظِري. َفجِ 
ْبَياُن َحْوهَلَا، َفَقاَل: َيا َعائِ ُُ حَلْيَيه َعىَل َمنْكِ َوالصِّ ُُ َفَوَضْع ِب ْئ

 
ِ
ُُ َأنُْظُر إَِلْيَها َما َبنْيَ امَلنِْكِب إىَِل َرْأِسِه، َفَقاَل يِل: َأَما َرُسوِل اَّلله ، َفَجَعْل

ُُ َأُقوُل اَل أِلَنُْظَر َمنِْزَلتِي ِعنَْدُه إِْذ َطَلَع ُعَمُر، : َفَجَعْل ُْ . َقاَل
ُِ ، َأَما َشبِْع ُِ : َقالَ  َشبِْع ُْ

 
ِ
: َفَقاَل َرُسوُل اَّلله ُْ : إيِنِّ أَلَنُْظُر إىَِل َشَياطنِِي َفاْرَفضه النهاُس َعنَْها: َقاَل

.) ُُ : َفَرَجْع ُْ وا ِمْن ُعَمَر. َقاَل نِّ َقْد َفرُّ ِْ  اإِلْنِس َوا

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه. :قال الرتمذي
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 :في الدعوة والتعليم ملسو هيلع هللا ىلصرفقه  :الثامن عشر الباب -

ەئ ەئ وئ وئ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿ :قال 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 [٢٩٤]آل عمران: ﴾ ىئ

 

 ْبِن ُعْتبَ   -3١
ِ
 ْبُن َعْبِد اَّلله
ِ
يِن ُعَبيُْد اَّلله ، َقاَل: َأْخَُبَ ْهِريِّ  َرْيَرةهُ  َة ْبِن َمْسُعوٍد، َأنه َأبَاَعِن الزُّ

ِِبٌّ َفَباَل يِف امَلْسِجِد، َفَتنَاَوَلُه النهاُس، َفَقاَل هَلُُم النهبِيُّ ، َقاَل: قَ    اَم َأْعَرا

( : َفِإنهاَم ُبِعْثُتْم ،
ٍ
، َأْو َذُنوب،اا ِمْن َماء
ٍ
َدُعوُه َوَهِريُقوا َعىَل َبْولِِه َسْجال،ا ِمْن َماء

ينَ  ِ يَن، َوََلْ ُتْبَعُثوا ُمَعَّسِّ ِ  (.ُميََّسِّ

َنا ُشَعيٌْب، عن الزهري به. :قال ،ريرواه البخا َثنَا َأبُو الَياَمِن، َقاَل: َأْخَُبَ  َحده

 

َثنَا ُسَليُْم ْبُن َعاِمٍر   -33 َحبي، َحده َثنَا َحِريز بن عثامن الره عن َيِزيد ْبُن َهاُروَن، َحده

َفَقاَل:  إِنه َفت،اى َشابًّا َأََى النهبِيه َقاَل: )   الَكالعي، َعْن َأِِب ُأَماَمَة 

: َمْه. َمْه. َفَقاَل: اْدُنْه، ََْقَبَل اْلَقْوُم َعَليِْه َفَزَجُروُه َوَقاُلوا َنا، َف ، اْئَذْن يِل بِالزِّ
ِ
َدَنا فَ  َيا َرُسوَل اهلل

َك؟  َقاَل: اَل. وِمنُْه َقِريب،اا. َقاَل: َفَجَلَس َقاَل: َأَُحِ   َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك. َقابُُّه أِلُمِّ
ِ
: َواَل َل اهلل

َهاِِتِمْ   َجَعَلنِي اُه اِلْبنَتَِك؟  َقاَل: اَل. وَقاَل: َأَفُتِحبُّ  .النهاُس حُيِبُّوَنُه أِلُمه
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل
ِ
هلُل اهلل
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 َجَعلَ ُه أِلُْختَِك؟  َقاَل: اَل. وَقاَل: َأَفُتِحبُّ  .فَِداَءَك َقاَل: َواَل النهاُس حُيِبُّوَنُه لَِبنَاِِتِمْ 
ِ
نِي اهلُل اهلل

ِِتِْم. َقاَل: َأَفُتِحبُّ  تَِك؟  َقاَل: اَل. وفَِداَءَك. َقاَل: َواَل النهاُس حُيِبُّوَنُه أِلََخَوا  َجعَ ُه لَِعمه
ِ
َلنِي اهلل

ِِتِمْ   ُه خِلَاَلتَِك؟  َقاَل: اَل. وَقاَل: َفُتِحبُّ  .اهلُل فَِداَءَك. َقاَل: َواَل النهاُس حُيِبُّوَنُه لَِعامه
ِ
َجَعَلنِي  اهلل

 َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَليِْه َوَقاَل: اللُهمه اْغِفْر َذْنَبهُ  .اهلُل فَِداَءَك. َقاَل: َواَل النهاُس حُيِبُّوَنُه خِلَااَلِِتِمْ 

 
ٍ
ء ُُ إىَِل يَشْ ْن َفْرَجُه. َقاَل: َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِف ْر َقْلَبُه، َوَحصِّ  (.َوَطهِّ

 رواه أمحد عن يزيد بإسناد صحيح.

 

هلل تعالى وحفظه حق الصحبة  ملسو هيلع هللا ىلصخلته  :الباب التاسع عشر -

 :واملعروف

عن َمالِك بن أنس وُفليح بن سليامن، َعْن َأِِب النهَْضِ ساَل، َمْوىَل ُعَمَر ْبِن ُعَبْيِد   -3٤

، َعْن َأِِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  ، َعْن ُعَبيٍْد اْبَن ُحننَْيٍ
ِ
    اَّلله

ِ
، َأنه َرُسوَل اَّلله

 ( :نَُْبِ َفَقاَل
ِ
ْنيَا "َجَلَس َعىَل امل ُ َبنْيَ َأْن ُيْؤتِيَُه ِمْن َزْهَرةِ الدُّ ُه اَّلله َ ا َخريه إِنه َعْبد،ا

َهاتِنَا، وَ  َفَبَكى َأبُو َبْكٍر َوَقاَل: َفَدْينَاَك بِآبَاِئنَا "َما َشاَء، َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه، َفاْخَتاَر َما ِعنَْدهُ  ُأمه

 
ِ
يِْخ، َُيُِْبُ َرُسوُل اَّلله َعْن َعْبٍد  َفَعِجْبنَا َلُه، َوَقاَل النهاُس: اْنُظُروا إىَِل َهَذا الشه

ْنيَا، َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه، َوُهَو َيُقوُل: َفَدْينَاَك بِآبَائِ  ُ َبنْيَ َأْن ُيْؤتِيَُه ِمْن َزْهَرةِ الدُّ ُه اَّلله َ َهاتِنَا، نَا َخريه َوُأمه

 
ِ
، َوَكاَن َأبُو َبْكٍر ُهَو َأْعَلَمنَا بِِه، َوَقاَل َرُسوُل  َفَكاَن َرُسوُل اَّلله َ ُهَو املَُخريه



  ملسو هيلع هللا ىلص ني عاملال ربرسول األربعني يف صفات 

 
56 

 
ِ
ا اَّلله ُُ ُمتهِخذ،ا : إِنه ِمْن َأَمنِّ النهاِس َعََله يِف ُصْحَبتِِه َوَمالِِه َأبَا َبْكٍر، َوَلْو ُكنْ

تِي الَ  َْذُت َأبَا َبْكٍر، إاِله ُخلهَة اإِلْساَلِم، الَ َيْبَقنَيه يِف امَلْسِجِد َخْوَخٌة إاِله َخْوَخُة َخلِيال،ا ِمْن ُأمه َته

 (.َأِِب َبْكرٍ 

 .متفق عليه من حديث مالك وفليح كليهام عن أِب النَض 

، َقاَل  ،فرواه البخاري واللفظ له
ِ
َثنَا إِْساَمِعيُل ْبُن َعْبِد اَّلله َثنِي مفقال: َحده  الك به.: َحده

َثنَا َمالٌِك  ،ومسلم َثنَا َمْعٌن، َحده  ْبُن َجْعَفِر ْبِن حَيَْيى ْبِن َخالٍِد، َحده
ِ
َثنَا َعْبُد اهلل فقال: َحده

 به نحوه.

َثنَا  ،ورواه البخاري ۞ َثنَا ُفَلْيٌح، َقاَل: َحده ُد ْبُن ِسنَاٍن، َقاَل: َحده مه َثنَا حُمَ فقال: َحده

، َقاَل: ساَل أَ  ، َعْن ُبَّْسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ، َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُحنَنْيٍ بُو النهَْضِ

ْنَيا َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه َفاْخَتاَر  َخَطَب النهبِيُّ  ا َبنْيَ الدُّ َ َعْبد،ا َ َخريه َفَقاَل: )إِنه اَّلله

، َفَبَكى َأبُو بَ 
ِ
يُق َما ِعنَْد اَّلله دِّ ُُ يِف َنْفِِس    ْكٍر الصِّ ْيَخ؟ َما ُيْبِكي َهَذا ال :، َفُقْل شه

، َفَكاَن َرُسوُل ا
ِ
ْنَيا َوَبنْيَ َما ِعنَْدُه، َفاْخَتاَر َما ِعنَْد اَّلله ا َبنْيَ الدُّ َ َعْبد،ا ُ َخريه  إِْن َيُكِن اَّلله

ِ
 َّلله

  َاَل: َيا َأبَا َبْكٍر الَ َتْبِك، إِنه َأَمنه النهاِس ُهَو الَعْبَد، َوَكاَن َأبُو َبْكٍر َأْعَلَمنَا، ق

َْذُت َأبَا َبْكٍر، َولَ  تِي الََته ا َخلِيال،ا ِمْن ُأمه ُُ ُمتهِخذ،ا ِكْن َعََله يِف ُصْحَبتِِه َوَمالِِه َأبُو َبْكٍر، َوَلْو ُكنْ

ُتُه، الَ َيْبَقنَيه يِف امَلْسِجدِ  ُة اإِلْساَلِم َوَمَوده ، إاِله َباُب َأِِب َبْكٍر(. ُأُخوه  َباٌب إاِله ُسده
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 ، َثنَا ُفَلْيُح ْبُن ُسَلياَْمَن، َعْن َساَِلٍ َأِِب النهَْضِ َثنَا َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر، َحده ومسلم فقال: َحده

، َقاَل:  ، َوُبَّْسِ ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ  َعْن ُعَبيِْد ْبِن ُحنَنْيٍ
ِ
 َخَطَب َرُسوُل اهلل

  .ا، بِِمْثِل َحِديِث َمالٍِك  النهاَس َيْوم،ا

َثنَا َوْهُب ْبُن  :وقال البخاري أيضا ۞ ، َقاَل: َحده ٍد اُْْعِفيُّ  ْبُن حُمَمه
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله َحده

ُُ َيْعىَل ْبَن َحِكيٍم، َعْن ِعْكِرمَ  َثنَا َأِِب، َقاَل: َسِمْع َة، َعِن اْبِن َعبهاٍس، َقاَل: َجِريٍر، َقاَل: َحده

 
ِ
يِف َمَرِضِه الهِذي َماَت ِفيِه، َعاِصٌب َرْأَسُه بِِخْرَقٍة،  )َخَرَج َرُسوُل اَّلله

ُه َليَْس ِمَن النهاِس َأَحٌد َأَمنه َعََله  َ َوَأثْنَى َعَلْيِه، ُثمه َقاَل: )إِنه ، َفَحِمَد اَّلله
نَُْبِ
ِ
 يِف َفَقَعَد َعىَل امل

َْذُت َأبَا  ا ِمَن النهاِس َخلِيال،ا الََته ُُ ُمتهِخذ،ا َنْفِسِه َوَمالِِه ِمْن َأِِب بْكِر ْبِن َأِِب ُقَحاَفَة، َوَلْو ُكنْ

وا َعنِّي ُكله َخْوَخٍة يِف َهَذا امَلْسِجِد، َغرْيَ  ، َوَلِكْن ُخلهُة اإِلْساَلِم َأْفَضُل، ُسدُّ يال،ا
َبْكٍر َخلِ

 ْكٍر(.َخْوَخِة َأِِب بَ 

َثنَا َأيُّوُب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن  ۞  َثنَا ُوَهْيٌب، َحده ِهيَم، َحده َثنَا ُمْسلُِم ْبُن إِْبَرا َحده

، ، َعِن النهبِيِّ ¶َعبهاٍس  تِي َخلِيال،ا ا ِمْن ُأمه ُُ ُمتهِخذ،ا ، َقاَل: )َلْو ُكنْ

َْذُت َأبَا َبْكٍر، َوَلِكْن َأِخي َوَصاِحبِ   ي(.الََته
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َثنَا ُوَهيٌْب، َعْن  ۞ ، َقاالَ: َحده َثنَا ُمَعىله ْبُن َأَسٍد، َوُموَسى ْبُن إِْساَمِعيَل التهُبوَذكِيُّ َحده

ُة اإِلْساَلِم َأْفَضُل(.  ، َوَلِكْن ُأُخوه ْذُتُه َخلِيال،ا َ يال،ا الََته
ا َخلِ ُُ ُمتهِخذ،ا َأيُّوَب، َوَقاَل: )َلْو ُكنْ

َثنَا ُقَتْيبَ  اِب، َعْن َأيُّوَب ِمْثَلُه.َحده َثنَا َعْبُد الَوهه  ُة، َحده

ِهيَم  :وقال مسلم ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا ُظ أِلَِِب َواللهفْ -َحده

َنا، َوَقاَل َأبُو َبْكٍر: ا ْبُن عَ  -َبْكٍر َقاَل إِْسَحاُق: َأْخَُبَ َثنَا َزَكِريه  ْبِن َحده
ِ
، َعْن ُعَبيِْد اهلل ِديٍّ

 ، يِنِّ  ْبِن احْلَاِرِث النهْجَرا
ِ
َة، َعْن َعْبِد اهلل َعْمٍرو، َعْن َزْيِد ْبِن َأِِب ُأنَيَْسَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمره

ُُ النهبِيه  َثنِي ُجنَْدٌب، َقاَل: َسِمْع َقْبَل َأْن َيُموَت بَِخْمٍس، َوُهَو  َقاَل: َحده

َ  َيُقوُل: ، َكاَم اَته ََذيِن َخلِيال،ا  َتَعاىَل َقِد اَته
ِ
 َأْن َيُكوَن يِل ِمنُْكْم َخلِيٌل، َفِإنه اهلل

ِ
َذ )إيِنِّ َأبَْرأُ إىَِل اهلل

، َأاَل َوإِنه َمنْ  َْذُت َأبَا َبْكٍر َخلِيال،ا تِي َخلِيال،ا اَلَته ا ِمْن ُأمه ُُ ُمتهِخذ،ا ، َوَلْو ُكنْ ِهيَم َخلِيال،ا  إِْبَرا

يِهْم َمَساِجَد، َأاَل َفاَل َتتهِخُذوا اْلُقُبوَر  َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنوا َيتهِخُذوَن ُقُبوَر َأنْبَِياِئِهْم َوَصاحِلِ

 َمَساِجَد، إيِنِّ َأَْنَاُكْم َعْن َذلَِك(.

َثنَا َأبُو ُمَعاِويَ  ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده كِيٌع، ح َة، َووَ وقال مسلم أيضا: َحده

َثنَا ُسْفَياُن، ُكلُّ  َثنَا اْبُن َأِِب ُعَمَر، َحده َنا َجِريٌر، ح َوَحده ِهيَم، َأْخَُبَ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا ْم هُ َوَحده

، َوَأبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ   ْبِن ُنَمرْيٍ
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اهلل مه َثنَا حُمَ  -اَم ْفُظ هَلُ َوالله -َعِن اأْلَْعَمِش، ح َوَحده

َة، َعْن َأِِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد   ْبِن ُمره
ِ
َثنَا اأْلَْعَمُش، َعْن َعْبِد اهلل َثنَا َوكِيٌع، َحده َقااَل: َحده
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ِ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ُُ اهلل : )َأاَل إيِنِّ َأبَْرأُ إىَِل ُكلِّ ِخلٍّ ِمْن ِخلِِّه، َوَلْو ُكنْ

ا َخلِ  (.ُمتهِخذ،ا
ِ
، إِنه َصاِحَبُكْم َخلِيُل اهلل َْذُت َأبَا َبْكٍر َخلِيال،ا ، اَلَته  يال،ا

 

 :أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفي تكريمه  :الباب العشرون -

ُث َعْن َأِِب َسِعيٍد   -3٧ َن أِب صالح السامن، حُيَدِّ ُُ َذْكَوا َعِن األَْعَمِش، َقاَل: َسِمْع

بُّوا َأْصَحاِِب، َفَلْو َأنه َأَحَدُكْم الَ َتُس : )، َقاَل: َقاَل النهبِيُّ    اخلُْدِريِّ 

 (.َأنَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهب،اا َما َبَلَغ ُمده َأَحِدِهْم، َوالَ َنِصيَفهُ 

 .متفق عليه

َثنَا ُشْعَبُة، عن األعمش به. :قال البخاري َثنَا آَدُم ْبُن َأِِب إَِياٍس، َحده  َحده

  :قال
ِ
، َعِن األَْعَمِش.وَتاَبَعُه َجِريٌر، َوَعْبُد اَّلله   ْبُن َداُوَد، َوَأبُو ُمَعاِوَيَة، َوحُمَاٌِرٌ

َثنَا َجِريٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ورواه مسلم فقال:  ۞ َثنَا ُعْثاَمُن ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده َحده

مْحَِن ْبِن عَ َأِِب َصالٍِح، َعْن َأِِب َسِعيٍد، َقاَل: َكاَن َبنْيَ َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد، َوبَ  ٍَ نْيَ َعْبِد الره ْو

 
ِ
ٌء، َفَسبهُه َخالٌِد، َفَقاَل َرُسوُل اهلل ا ِمْن َأْصَحاِِب، َفِإنه يَشْ : )اَل َتُسبُّوا َأَحد،ا

 َأَحَدُكْم َلْو َأنَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهب،اا، َما َأْدَرَك ُمده َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه(. 
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ُُ َجابَِر ْبَن عن ُسْفَيان بن عيينة  -3٩ ، َقاَل: َحِفْظنَاُه ِمْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َقاَل: َسِمْع

 
ِ
ٍة َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن املَُهاِجِريَن َرُجال،ا ِمَن األَنَْصاِر، ، َيُقوُل: )¶َعْبِد اَّلله ُكنها يِف َغَزا

: يَ  : َيا َلْْلَنَْصاِر، َوَقاَل املَُهاِجِريُّ ُ َرُسوَلُه َفَقاَل األَنَْصاِريُّ َعَها اَّلله ا َلْلُمَهاِجِريَن، َفَسمه

  َقاَل: َما َهَذا؟ َفَقاُلوا َكَسَع َرُجٌل ِمَن املَُهاِجِريَن َرُجال،ا ِمَن األَنَْصاِر، َفَقاَل

: َيا َلْلُمَهاِجِريَن، َفَقاَل النهبِيُّ  :األَنَْصاِريُّ  : َيا َلْْلَنَْصاِر، َوَقاَل املَُهاِجِريُّ

 األَنَْصاُر ِحنَي َقِدَم النهبِيُّ َدعُ 
ُِ َا ُمنْتِنٌَة. َقاَل َجابٌِر: َوَكاَن َأْكَثَر، ُثمه  وَها َفِإَنه

 َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل امَلدِ 
ِ
، َواَّلله : َأَوَقْد َفَعُلوا  ْبُن ُأَِبٍّ

ِ
نَِة يَكُثَر املَُهاِجُروَن َبْعُد، َفَقاَل َعْبُد اَّلله

، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَطهاِب َليُْخِرَجنه األَ      َعزُّ ِمنَْها األََذله
ِ
َعنُْه: َدْعنِي َيا َرُسوَل اَّلله

ْب ُعنَُق َهَذا املُنَافِِق، َقاَل النهبِيُّ  ا َأٌْرِ د،ا ُث النهاُس َأنه حُمَمه : َدْعُه الَ َيَتَحده

 .متفق عليه (.َيْقُتُل َأْصَحاَبهُ 

َثنَا  :قال البخاري َثنَا سفيان به.َحده ، َحده  احلَُمْيِديُّ

 
ِ
ُُ َجابَِر ْبَن َعْبِد اَّلله َثنَا ُسْفَياُن، َقاَل َعْمٌرو: َسِمْع َثنَا َعَِلٌّ بن املديني، َحده وَحده

 نحوه. ¶

َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوَأمْحَُد ْبنُ  ،ورواه مسلم ْبَدَة عَ  فقال: َحده

، َواْبُن َأِِب ُعَمَر  بِّيُّ َنا وَقاَل اآْلَخُروَن:  -الضه َواللهْفُظ اِلْبِن َأِِب َشيَْبَة َقاَل اْبُن َعْبَدَة: َأْخَُبَ

َثنَا   ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْينََة به.  -َحده
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 العمري، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر   -3٥
ِ
 ََله ، َقاَل: )¶َعْن ُعَبيِْد اَّلله

ِ
َ َعْبُد اَّلله ا ُتُويفِّ

 
ِ
 إىَِل َرُسوِل اَّلله
ِ
 ْبُن َعْبِد اَّلله
ِ
، َجاَء اْبنُُه َعْبُد اَّلله َََلُه َأْن ُيْعطِيَُه ْبُن ُأَِبٍّ ، َفَس

 
ِ
َ َعَليِْه، َفَقاَم َرُسوُل اَّلله َلُه َأْن ُيَصَلِّ

ََ ََْعَطاُه، ُثمه َس ُن فِيِه َأبَاُه، َف   َقِميَصُه ُيَكفِّ

 
ِ
َََخَذ بَِثْوِب َرُسوِل اَّلله َ َعَليِْه، َفَقاَم ُعَمُر َف  لِيَُصَلِّ

ِ
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّلله

 
ِ
َ َعَليِْه؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّلله : " إِنهاَم ُتَصَلِّ َعَليِْه، َوَقْد ََنَاَك َربَُّك َأْن ُتَصَلِّ

ُ َفَقاَل:  يِن اَّلله َ ، [٢٤]التوبة:  ﴾پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿َخريه

 
ِ
ْبِعنَي" َقاَل: إِنهُه ُمنَافٌِق، َقاَل: َفَصىله َعَليِْه َرُسوُل اَّلله ََِزيُدُه َعىَل السه ، َوَس

 : ُ ََنَْزَل اَّلله  .([٢٤]التوبة: ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿َف

 اهلل. متفق عليه من حديث أِب عبيد

َثنِي ُعَبْيُد ْبُن إِ  :قال البخاري  ْساَمِعيَل، َعْن َأِِب ُأَساَمَة، به.َحده

، َعْن  :قال ،ومسلم
ِ
َثنَا ُعَبْيُد اهلل َثنَا َأبُو ُأَساَمَة، َحده َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده َحده

 َناِفٍع به.

ْيُث، َعْن ُعَقْيلٍ  :ورواه البخاري قال ۞ َثنَا الله ، َحده َثنَا حَيَْيى ْبُن ُبَكرْيٍ ُه: ، وقَ َحده اَل َغرْيُ

ِه، َعِن   ْبُن َعْبِدالله
ِ
يِن ُعَبْيُد اَّلله َثنِي ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: َأْخَُبَ َثنِي اللهيُْث، َحده َحده
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 ْبُن ُأَِبٍّ اْبُن    اْبِن َعبهاٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَطهاِب 
ِ
، َأنهُه َقاَل: )ََلها َماَت َعْبُد اَّلله

 َس 
ِ
  ُلوَل، ُدِعَي َلُه َرُسوُل اَّلله

ِ
َ َعَلْيِه، َفَلامه َقاَم َرُسوُل اَّلله لُِيَصَلِّ

  :َوَقْد َقاَل َيْوَم َكَذا ،  َأََُصَلِّ َعىَل اْبِن ُأَِبٍّ
ِ
: َيا َرُسوَل اَّلله ُُ ُُ إَِلْيِه، َفُقْل َوَثْب

ُد َعَلْيِه َقْوَلُه، َفَتبَ   َكَذا َوَكَذا، َقاَل: ُأَعدِّ
ِ
َم َرُسوُل اَّلله ْر َعنِّي َيا  سه َوَقاَل: َأخِّ

ْبِعنيَ  ُت، َلْو َأْعَلُم َأينِّ إِْن ِزْدُت َعىَل السه ُت َفاْخرَتْ ْ  ُعَمُر، َفَلامه َأْكَثْرُت َعَلْيِه َقاَل: إيِنِّ ُخريِّ

 
ِ
، َفَلْم  ،ُيْغَفْر َلُه َلِزْدُت َعَلْيَها. َقاَل: َفَصىله َعَلْيِه َرُسوُل اَّلله ََ ُثمه اْنرَصَ

َءَة:  ُِ اآلَيَتاِن ِمْن َبَرا ا، َحتهى َنَزَل ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿َيْمُكْث إاِله َيِسري،ا

ُُ َبْعُد ِمْن ُجْرأَِِت َعىَل  [٢٤]التوبة: ﴾ۅ ۉ﴿إىَِل َقْولِِه [ ٢٤]التوبة:﴾ڭ َقاَل: َفَعِجْب

 
ِ
ُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم(. َرُسوِل اَّلله  َواَّلله

 

 :بالعيال واألطفال ملسو هيلع هللا ىلصفي رحمته  :باب الحادي والعشرونال -

َبرْي   -3٢  ْبِن الزُّ
ِ
، َعْن َأِِب َقَتاَدَة ، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اَّلله َرِقيِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيٍم الزُّ

 )،    األَنَْصاِريِّ 
ِ
َُ  َأنه َرُسوَل اَّلله َكاَن ُيَصَلِّ َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمَة بِنْ

 َزيْ 
ِ
 َرُسوِل اَّلله
ُِ ، َوأِلَِِب الَعاِص ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس َفِإَذا َسَجَد نََب بِنْ

 (.َوَضَعَها، َوإَِذا َقاَم مَحََلَها
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َنا َمالٌِك، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد رواه البخاري، قال:   ْبُن ُيوُسَف، َقاَل: َأْخَُبَ
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله َحده

 
ِ
َبرْي اَّلله َرِقيِّ ، ْبِن الزُّ  .َعْن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيٍم الزُّ

َثنَا ُسْفَياُن، َعْن ُعْثاَمَن ْبِن َأِِب ورواه مسلم، قال:  ۞ ُد ْبُن َأِِب ُعَمَر، َحده مه َثنَا حُمَ َحده

ُث  ، حُيَدِّ َبرْيِ  ْبِن الزُّ
ِ
 َعْن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيمٍ  ُسَلْياَمَن، َواْبِن َعْجاَلَن َسِمَعا َعاِمَر ْبَن َعْبِد اهلل

، َقاَل:  ، َعْن َأِِب َقَتاَدَة اأْلَنَْصاِريِّ َرِقيِّ ُُ النهبِيه )الزُّ َيُؤمُّ النهاَس َوُأَماَمُة  َرَأيْ

ُُ النهبِيِّ  ُُ َأِِب اْلَعاِص َوِهَي اْبنَُة َزْينََب بِنْ َعىَل َعاتِِقِه، َفِإَذا َرَكَع بِنْ

ُجوِد َأَعاَدَهاَوَضَعَها، َوإَِذا   .(َرَفَع ِمَن السُّ

 

، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  -3٦ ٍُ َثنَا ُقَرْيٌش ْبُن َحيهاَن، َعْن َثابِ اَن، َحده عن حَيَْيى ْبُن َحسه

 )، َقاَل:   
ِ
ا  َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل اَّلله ، َوَكاَن ظِئْر،ا َعىَل َأِِب َسيٍْف الَقنْيِ

الَ  ِهيَم َعَليِْه السه ْبَرا  إِلِ
ِ
َََخَذ َرُسوُل اَّلله ُه، ُثمه  ُم، َف ِهيَم، َفَقبهَلُه، َوَشمه إِْبَرا

 
ِ
ُْ َعيْنَا َرُسوِل اَّلله ِهيُم جَيُوُد بِنَْفِسِه، َفَجَعَل  َدَخْلنَا َعَليِْه َبْعَد َذلَِك َوإِْبَرا

 ٍَ مْحَِن ْبُن َعْو َُ َيا رَ    َتْذِرَفاِن، َفَقاَل َلُه َعْبُد الره ٍَ : َوَأنْ ؟ َفَقاَل: َيا اْبَن َعْو
ِ
ُسوَل اَّلله

َُْخَرى، َفَقاَل  َا َرمْحٌَة، ُثمه َأََْبَعَها بِ : إِنه الَعنْيَ َتْدَمُع، َوالَقْلَب حَيَْزُن، َوالَ إَِنه

ِهيُم مَلَْحُزوُنونَ  قَِك َيا إِْبَرا   (.َنُقوُل إاِله َما َيْرََض َربُّنَا، َوإِنها بِِفَرا
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َثنَا احلََسُن ْبُن  ،من حديث ثابُ عن أنس وهذا لفظ البخاري متفق عليه  قال: َحده

َثنَا حييى بن حسان به.َعْبِد الَعِزيزِ  ]والقني: احلداد. والظئر: املرضع احلاضنة،  ، َحده

  ظئر[.أيضا الويطلق عىل زوجها 

وَخ  ۞ اُب ْبُن َخالٍِد، َوَشْيَباُن ْبُن َفرُّ َثنَا َهده ا َعْن ُسَلْياَمنَ  ،وقال مسلم: َحده  كاَِلُُهَ

، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك،  -َواللهْفُظ لَِشْيَبانَ -  ٌُ اْلُبنَايِنُّ
َثنَا َثابِ َثنَا ُسَلياَْمُن ْبُن امْلُِغرَيِة، َحده َحده

 
ِ
ْيُتُه بِاْسِم َأِِب إِْبرَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل يَْلَة ُغاَلٌم، َفَسمه  ِهيَم.ا : )ُولَِد يِل الله

َبْعُتُه، َفاْنَتهَ   َِيِه َواته َْ ِة َقنْيٍ ُيَقاُل َلُه َأبُو َسيٍْف، َفاْنَطَلَق َي ْينَا إىَِل ُثمه َدَفَعُه إىَِل ُأمِّ َسيٍْف، اْمَرأَ

ُُ امْلَِْشَ َبنْيَ َيدَ  ْع ََرْسَ ُُ ُدَخان،اا، َف  ْي َأِِب َسْيٍف َوُهَو َينُْفُخ بِِكرِيِه، َقِد اْمَتَْلَ اْلَبيْ
ِ
 َرُسوِل اهلل

 
ِ
: َيا َأبَا َسْيٍف َأْمِسْك، َجاَء َرُسوُل اهلل ُُ ََْمَسَك ، َفُقْل ، َف

ُه إَِلْيِه، َوَقاَل َما َشاَء اهلُل َأْن َيُقوَل، َفَقاَل َأنٌَس:  َفَدَعا النهبِيُّ  ، َفَضمه بِيِّ بِالصه

 َلَقْد َرَأيُْتُه َوُهَو َيِكيُد بِنَْفِسِه َبنْيَ َيدَ 
ِ
ُْ َعيْنَا َرُسوِل ْي َرُسوِل اهلل ، َفَدَمَع

 
ِ
نَا، َفَقاَل: َتْدَمُع اْلَعنْيُ َوحَيَْزُن اْلَقْلُب، َواَل َنُقوُل إاِله َما َيْرََض  اهلل  و َربه

ِ
اهلل

ِهيُم إِنها بَِك مَلَْحُزوُنوَن(.   َيا إِْبَرا

َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوحُمَ  :وقال مسلم أيضا ۞  ْبِن ُنَمرْيٍ َحده
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اهلل لهْفُظ َوال-مه

َثنَا إِْساَمِعيُل َوُهَو اْبُن ُعَليهَة، َعْن َأيُّوَب، َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأنَِس  -لُِزَهرْيٍ  َقااَل: َحده
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ا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُس  ُُ َأَحد،ا  ْبِن َمالٍِك، َقاَل: )َما َرَأيْ
ِ
، وِل اهلل

يِل امْلَِدينَِة، َفَكاَن َينَْطلُِق َوَنْحُن َمَعُه َفَيْدُخُل اْلَبيْ  ا َلُه يِف َعَوا ِضع،ا ِهيُم ُمْسرَتْ  َُ َقاَل: َكاَن إِْبَرا

َُْخُذُه َفُيَقبُِّلُه، ُثمه َيْرِجُع. َخُن، َوَكاَن ظِئُْرُه َقْين،اا، َفَي ُه َلُيده  َوإِنه

 َقاَل َعْمٌرو: َفَلامه 
ِ
ِهيُم َقاَل َرُسوُل اهلل َ إِْبَرا ِهيَم اْبنِي َوإِنهُه  ُتُويفِّ : إِنه إِْبَرا

َنهِة(. ْْ اَلِن َرَضاَعُه يِف ا ْئَرْيِن ُتَكمِّ
  َماَت يِف الثهْدِي َوإِنه َلُه َلظِ

 

 :وعطفه على أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصرقته  :الباب الثاني والعشرون -

يِن َعْمٌرو بن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيِد ْبِن احلَاِرِث َعِن اْبِن َوْهٍب، َقاَل: َأْخَُبَ   -٤٤

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
، َعْن َعْبِد اَّلله )اْشَتَكى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َشْكَوى َلُه، ، َقاَل: ¶األَنَْصاِريِّ

ََََاُه النهبِيُّ  ، َوَسْعِد ْبِن َأِِب َوقها َف ٍَ مْحَِن ْبِن َعْو ٍص، َوَعْبِد َيُعوُدُه َمَع َعْبِد الره

 ْبِن َمْسُعودٍ 
ِ
، َفَلامه َدَخَل َعَليِْه َفَوَجَدُه يِف َغاِشيَِة َأْهلِِه، َفَقاَل: َقْد قَََض؟ َقاُلوا:  ╚اَّلله

، َفَبَكى النهبِيُّ 
ِ
، َفَلامه َرَأى الَقْوُم ُبَكاَء النهبِيِّ الَ َيا َرُسوَل اَّلله

  ََفَقاَل: َأالَ َتْسَمُعون ، ، َوالَ بُِحْزِن  َبَكْوا ُب بَِدْمِع الَعنْيِ َ الَ ُيَعذِّ إِنه اَّلله

ُب هِبََذا   َأْهلِِه  -َوَأَشاَر إىَِل لَِسانِِه  -الَقْلِب، َوَلِكْن ُيَعذِّ
ِ
ُب بُِبَكاء َُ ُيَعذه َأْو َيْرَحُم، َوإِنه امَليِّ

 (.َعَليْهِ 
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 متفق عليه من حديث ابن وهب.

َثنَا  :رواه البخاري  َأْصَبُغ، عن ابن وهب به.َحده

، َقااَل:  فقال:ومسلم  دٍ اْلَعاِمِريُّ ا ، َوَعْمُرو ْبُن َسوه َديِفُّ َثنَا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل الصه َحده

يِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث به.  ْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ
ِ
َنا َعْبُد اهلل  َأْخَُبَ

   

أهل الذمة ومع الجنائز وكل مع  ملسو هيلع هللا ىلصأدبه  :الباب الثالث والعشرون -

 :نفس

مْحَِن ْبَن َأِِب َليْىَل، َقاَل: َكاَن   -٤٢ ُُ َعْبَد الره َة، َقاَل: َسِمْع َثنَا َعْمُرو ْبُن ُمره عن ُشْعَبة، َحده

وا َعَلْيِهاَم بَِجنَاَزٍة، َفقَ  َما، َفِقيَل اَسْهُل ْبُن ُحنَيٍْف، َوَقْيُس ْبُن َسْعٍد َقاِعَدْيِن بِالَقاِدِسيهِة، َفَمرُّ

ِة، َفَقاالَ: ) مه َا ِمْن َأْهِل األَْرِض َأْي ِمْن َأْهِل الذِّ ْت بِِه  إِنه النهبِيه هَلاَُم إَِنه َمره

ا ُْ َنْفس،ا ، َفَقاَل: َأَليَْس َا ِجنَاَزُة هَيُودِيٍّ  (.ِجنَاَزٌة َفَقاَم، َفِقيَل َلُه: إَِنه

  .متفق عليه من حديث شعبة

َثنَا شعبة به. :قال رواه البخاري َثنَا آَدُم، َحده  َحده

َثنَا    ورواه أيضا من حديث جابر ۞ َثنَا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة، َحده ، فقال َحده

 
ِ
 ْبِن ِمْقَسٍم، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّلله

ِ
، َقاَل: )َمره ¶ِهَشاٌم، َعْن حَيَْيى، َعْن ُعَبيِْد اَّلله
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َا ِجنَاَزُة  َم هَلَا النهبِيُّ بِنَا َجنَاَزٌة، َفَقا  إَِنه
ِ
َوُقْمنَا بِِه، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّلله

نَاَزَة، َفُقوُموا(. ِْ ، َقاَل: إَِذا َرَأيُْتُم ا  هَيُوِديٍّ

َثنَا َأبُو بَ  :ورواه مسلم أيضا من حديث شعبة وحديث هشام الدستوائي فقال ْكِر َحده

ثَ  َثنَا ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده اٍر، َقااَل: َحده ُد ْبُن امْلَُثنهى، َواْبُن َبشه مه َثنَا حُمَ نَا ُغنَْدٌر، َعْن ُشْعَبَة، ح وَحده

َثنَا ُشْعَبُة به. ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحده مه  حُمَ

َثنَا إِْساَمِعيُل َوُهوَ  ۞ ْيُج ْبُن ُيوُنَس، َوَعَِلُّ ْبُن ُحْجٍر، َقااَل: َحده َثنِي رُسَ َليهَة، اْبُن عُ  وَحده

، َعْن حَيْيَى ْبِن َأِِب َكثرٍِي به ولفظه ئِيِّ ْسَتَوا ، إِ  :َعْن ِهَشاٍم الده
ِ
ٌة، )َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل َا هَيُوِديه َنه

َنَاَزَة َفُقوُموا(. ْْ  َفَقاَل: إِنه امْلَْوَت َفَزٌع، َفِإَذا َرَأيُْتُم ا

 

 :مع األموات وأهليهم ملسو هيلع هللا ىلص في أدبه :الباب الرابع والعشرون -

اِهٍد، َعْن َعائَِشةَ   -٤١ : َقاَل النهبِيُّ ▲ َعِن األَْعَمِش، َعْن جُمَ ُْ ، َقاَل

( : ُموا ُْم َقْد َأْفَضْوا إىَِل َما َقده  (.الَ َتُسبُّوا األَْمَواَت، َفإَِنه

َثنَا ُشْعَبُة، عن األعمش به. :رواه البخاري فقال َثنَا آَدُم، َحده  َحده
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َثنَا ُسْفَياُن الثوري، َعْن ِزَياٍد، َقاَل:  :رواه أمحد يف املسندو ۞ َثنَا َأبُو ُنَعيٍْم، َحده َحده

 
ِ
ُُ امْلُِغرَيَة ْبَن ُشْعَبَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َت َسِمْع : )اَل َتُسبُّوا اأْلَْمَوا

 َفُتْؤُذوا اأْلَْحَياَء(.

 

الفحش من القول  ملسو هيلع هللا ىلصفي اجتنابه  :الباب الخامس والعشرون -

 :والفعل

 ْبِن َعْمٍرو   -٤3
ِ
وٍق، َعْن َعْبِد اَّلله ٍل، َعْن َمَّْسُ

، ¶َعِن األَْعَمِش، َعْن َأِِب َوائِ

ا، َوَكاَن َيُقوُل: إِنه ِمْن ِخيَاِرُكْم  ََلْ َيُكِن النهبِيُّ َقاَل: ) ش،ا ا َوالَ ُمَتَفحِّ َفاِحش،ا

 (.َأْحَسنَُكْم َأْخاَلق،اا

 .حديث األعمشمتفق عليه من 

َثنَا َعْبَداُن، َعْن َأِِب مَحَْزَة، عن األعمش به.  :فقال ،رواه البخاري  َحده

َثنَا َجِريٌر،  ۞ َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوُعْثاَمُن ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َقااَل: َحده ومسلم فقال: َحده

وٍق، َقاَل: َدَخ   ْبِن َعْمٍرو َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َمَّْسُ
ِ
ِحنَي َقِدَم  -ْلنَا َعىَل َعْبِد اهلل

  -ُمَعاِوَيُة إىَِل اْلُكوَفِة 
ِ
ا َواَل  َفَذَكَر َرُسوَل اهلل َفَقاَل: ََلْ َيُكْن َفاِحش،ا

ا. ش،ا  ُمَتَفحِّ

 
ِ
 إِنه ِمْن ِخَياِرُكْم َأَحاِسنَُكْم َأْخاَلق،اا(.): َوَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل
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 :في الحديث ملسو هيلع هللا ىلصفي أدبه  :س والعشرونالباب الساد -

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة   -٤٤ ْهِريِّ َكاَن ، )، َأنه النهبِيه ▲َعِن الزُّ

ُه الَعادُّ أَلَْحَصاهُ  ُث َحِديث،اا َلْو َعده  (.حُيَدِّ

 متفق عليه من حديث عروة عن عائشة.

َثنِي احلََسُن ْبُن َصبهاٍح ال :رواه البخاري فقال َثنَا ُسْفَياُن بن عيينة بَحده ُر، َحده ا  ه.بهزه

۞  ، َبرْيِ يِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ َثنِي ُيوُنُس، َعْن اْبِن ِشَهاٍب َأنهُه َقاَل: َأْخَُبَ َوَقاَل اللهيُْث، َحده

َا  : )َأالَ ُيْعِجُبَك َأبُو ُفاَلٍن، َجاَء َفَجَلَس إىَِل َجانِِب ُح َعْن َعاِئَشَة َأَنه ُْ ُث َقاَل ْجَرِِت، حُيَدِّ

 
ِ
ُُ ُأَسبُِّح َفَقاَم َقْبَل َأْن َأْقِِضَ َعْن َرُسوِل اَّلله ، ُيْسِمُعنِي َذلَِك َوُكنْ

 
ِ
ُد احلَِديَث  ُسْبَحتِي، َوَلْو َأْدَرْكُتُه َلَرَدْدُت َعَلْيِه إِنه َرُسوَل اَّلله ََلْ َيُكْن َيَّْسُ

ِدُكْم(.  َكََّسْ

ثَ  :فقال ،ورواه مسلم ۞ َثنَا بِِه ُسْفَياُن ْبُن ُعيَْينََة، َعْن َحده ، َحده
ٍَ نَا َهاُروُن ْبُن َمْعُرو

َة احْلُْجَرِة  ُث، َوَيُقوُل: اْسَمِعي َيا َربه ِهَشاٍم بن عروة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: )َكاَن َأبُو ُهَرْيَرَة حُيَدِّ

، َفَلامه  َة احْلُْجَرِة، َوَعاِئَشُة ُتَصَلِّ ُْ لُِعْرَوَة: َأاَل َتْسَمُع إىَِل اْسَمِعي َيا َربه ُْ َصاَلَِتَا، َقاَل   َقَض

اَم َكاَن النهبِيُّ  ا؟ إِنه ُه اْلَعادُّ أَلَْحَصاُه(. َهَذا َوَمَقاَلتِِه آنِف،ا ُث َحِديث،اا، َلْو َعده  حُيَدِّ
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َثنَا عَ  :وقال البخاري ۞  َفاُر، َحده  الصه
ِ
َثنَا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد اَّلله َمِد، َقاَل: َحده ْبُد الصه

، َعْن َأنٍَس َعِن النهبِيِّ 
ِ
َثنَا ُثاَمَمُة ْبُن َعْبِد اَّلله  ْبُن املَُثنهى، َقاَل: َحده

ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله َحده

  ا، َحتهى ُتْفَهَم َعنُْه، َوإَِذا َأََى َعىَل َم بَِكلَِمٍة َأَعاَدَها َثاَلث،ا )َأنهُه َكاَن إَِذا َتَكله

 ٍم َفَسلهَم َعَليِْهْم، َسلهَم َعَلْيِهْم َثاَلث،اا(.َقوْ 

  

 :ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفي حسن عشرته  :الباب السابع والعشرون -

 [٢٢]احلجر: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿: قال 

َابِِر ْبِن َسُمَرةَ   -٤٧ ِْ  ُُ  َعْن أِب َخْيَثَمَة ُزَهرْي ْبن ُمَعاِوَيَة، عن ِساَمِك ْبِن َحْرٍب، َقاَل: ُقْل

َُ ُتَ     : َأُكنْ
ِ
ا، )الُِس َرُسوَل اهلل َكاَن اَل َيُقوُم ِمْن ؟ َقاَل: َنَعْم َكثرِي،ا

ُثوَن،  ُْ َقاَم، َوَكاُنوا َيَتَحده ْمُس، َفِإَذا َطَلَع ْبَح َحتهى َتْطُلَع الشه ُه الهِذي ُيَصَلِّ فِيِه الصُّ ُمَصاله

َاِهلِيهِة َفيَْضَحُكوَن َوَيَتبَ  ْْ َُْخُذوَن يِف َأْمِر ا ُم َفيَ  (.سه

َنا َأبُو َخْيَثَمَة به.  :فقال ،رواه مسلم يف الصحيح َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى، َأْخَُبَ  َحده

نة يف مستخرجه الصحيح من طريق زهري وزاد )َوَكاَن ُيطِيُل  ۞ ورواه أبو عوا

يهِة َفَيْضَحُكوَن 
َاِهلِ ْْ َُْخُذوَن يِف َأْمِر ا ُثوَن َفَي َُ َفَيَتَحده ْم ُم(.الصه  َوَيَتَبسه
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يٌك، َعْن ِساَمٍك، َعْن  :ورواه الرتمذي فقال ۞ َنا رَشِ َثنَا َعَِلُّ ْبُن ُحْجٍر َقاَل: َأْخَُبَ َحده

ُُ النهبِيه  ٍة، َفَكاَن َأْصَحاُبُه  َجابِِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: )َجاَلْس َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َمره

ْعَر، َوَيَتَذاكَ  ُم َمَعُهْم(.َيَتنَاَشُدوَن الشِّ اَم َيَتَبسه ، َفُربه ٌُ
يهِة َوُهَو َساكِ
 ُروَن َأْشَياَء ِمْن َأْمِر اَْاِهلِ

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. :قال الرتمذي

  

 اْلُبنَايِنِّ َعْن َمْعَمرٍ  ۞
ٍُ ، َأنه َرُجال،ا ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َكاَن    َعْن َأنَسٍ ، ، َعْن َثابِ

 اْسُمُه َزاهِ 
ِ
، َوَكاَن هُيِْدي إىَِل َرُسوِل اَّلله ا ُزُه  ر،ا َة ِمَن اْلَباِدَيِة، َفُيَجهِّ اهْلَِديه

 
ِ
ا ): إَِذا َأَراَد َأْن ََيُْرَج، َفَقاَل النهبِيُّ  َرُسوُل اَّلله إِنه َزاِهر،ا

وهُ بَ  ََاُه حُيِبُُّه، َوَكاَن َرُج  . َوَكاَن النهبِيُّ (اِدَيُتنَا، َوَنْحُن َحاٌِرُ ََ ، َف ال،ا َدِميام،ا

ُجُل،  النهبِيُّ  ُه الره ا َوُهَو َيبِيُع َمَتاَعُه، َفاْحَتَضنَُه ِمْن َخْلِفِه َواَل ُيْبرِصُ َيْوم،ا

ََ النهبِيه  َُ َفَعَر َُْلو َما َأْلَصَق َفَقاَل: َأْرِسْلنِي َمْن َهَذا، َفاْلَتَف ، َفَجَعَل اَل َي

َيُقوُل:  ، ِحنَي َعَرَفُه، َوَجَعَل النهبِيُّ  َظْهَرُه بَِصْدِر النهبِيِّ 

ي اْلَعْبَد؟) ا، َفَقاَل النهبِيُّ  (َمْن َيْشرَتِ ُديِن َكاِسد،ا
 َتِ
ِ
ا َواَّلله ، إِذ،ا
ِ
َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّلله

 :بَِكاِسٍد َأْو َقاَل َُ  َلْس
ِ
َُ َغالٍ ): " َلِكْن ِعنَْد اَّلله  َأنْ

ِ
 (.َلِكْن ِعنَْد اَّلله

 اْلُبنَايِنِّ رواه أمحد يف املسند، قال: 
ٍُ َثنَا َمْعَمٌر، َعْن َثابِ اِق، َحده زه َثنَا َعْبُد الره  .َحده
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 :للضعفاء والنساء ملسو هيلع هللا ىلصفي حسن معاملته  :الباب الثامن والعشرون -

، َعْن َأنٍَس   -٤٩ ٍُ َة،ا َكاَن يِف عَ )   َعْن مَحهاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َثابِ ٌء، َأنه اْمَرأ ْقلَِها يَشْ

، َحتهى  ُِ َكِك ِشئْ ، َفَقاَل: َيا ُأمه ُفاَلٍن اْنُظِري َأيه السِّ  إِنه يِل إَِليَْك َحاَجة،ا
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُْ َفَقاَل

ُْ ِمْن َحاَجتَِها  (.َأْقِِضَ َلِك َحاَجَتِك. َفَخاَل َمَعَها يِف َبْعِض الطُُّرِق، َحتهى َفَرَغ

َثنَا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن عن محاد به. وَ  :فقال ،رواه مسلم َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشيَْبَة، َحده  َحده

َنا مُحَيٌْد  ،ورواه البخاري ۞ َثنَا ُهَشيٌْم، َأْخَُبَ ُد ْبُن ِعيَسى: َحده مه فقال: َوَقاَل حُمَ

ُِ األَمَ  َثنَا َأنَُس ْبُن َمالٍِك، َقاَل: )إِْن َكاَن ِويُل، َحده َُْخُذ بِيَِد الطه  َأْهِل امَلِدينَِة، َلَت
ِ
ُة ِمْن إَِماء

 
ِ
 َفَتنَْطلُِق بِِه َحيُْث َشاَءْت(. َرُسوِل اَّلله

  

 :لألطفال ملسو هيلع هللا ىلصفي حسن معاملته  :الباب التاسع والعشرون -

 ، َقاَل: )   َعْن ِساَمٍك، َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  -٤٥
ِ
ُُ َمَع َرُسوِل اهلل َصلهيْ

  َُمَعُه، َفاْسَتْقَبَلُه ِوْلَداٌن، َفَجَعَل َصاَلَة اأْل ُُ وىَل، ُثمه َخَرَج إىَِل َأْهلِِه َوَخَرْج

ا  ي، َقاَل: َفَوَجْدُت لِيَِدِه َبْرد،ا ا َأنَا َفَمَسَح َخدِّ ا، َقاَل: َوَأمه ا َواِحد،ا ْي َأَحِدِهْم َواِحد،ا َيْمَسُح َخده

ََنهاَم َأْخَرَجَها ِمْن ُجْؤنَ   (.ِة َعطهارٍ َأْو ِرحي،اا َك

َثنَا َأْسَباٌط َوُهَو اْبُن َنرْصٍ  َثنَا َعْمُرو ْبُن مَحهاِد ْبِن َطْلَحَة اْلَقنهاُد، َحده رواه مسلم فقال: َحده

 اهْلَْمَدايِنُّ به.
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َأْحَسَن  َكاَن النهبِيُّ )، َقاَل:    َعْن َأنٍَس  َعْن َأِِب التهيهاِح، ۞

ا، َوَكانَ  ، َوَكاَن إَِذا َجاَء َقاَل:  -َقاَل: َأْحِسُبُه  -يِل َأٌخ ُيَقاُل َلُه َأبُو ُعَمرْيٍ  النهاِس ُخُلق،ا يام،ا
َفطِ

، َما َفَعَل النَُّغرْيُ " َُْمُر  "َيا َأبَا ُعَمرْيٍ اَلَة َوُهَو يِف َبْيتِنَا، َفَي ُنَغٌر َكاَن َيْلَعُب بِِه، َفُربهاَم َحََضَ الصه

ِذي حَتْ  : عصفور ُنَغر. ](َتُه َفُيْكنَُس َوُينَْضُح، ُثمه َيُقوُم َوَنُقوُم َخْلَفُه َفيَُصَلِّ بِنَابِاْلبَِساِط اله

 صغري[

 من حديث عبد الوارث. متفق عليه

ِرِث فقال:  -واللفظ له–رواه البخاري  َثنَا َعْبُد الَوا ٌد، َحده َثنَا ُمَسده   .َحده

بِيفقال:  ،ورواه مسلم َثنَا َأبُو الره ِرِث، َحده َثنَا َعْبُد اْلَوا ، َحده ِع ُسَلْياَمُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ

َثنَا َعْبُد اْلوَ  وَخ، َحده َثنَا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َثنَا َأنَُس ْبُن َمالٍِك، ح َوَحده يهاِح، َحده َثنَا َأبُو الته ِرِث، ا َحده

يهاِح، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك   .َعْن َأِِب الته

ُُ َأنََس ْبَن : وقال مسلم ۞ َثنَا َأبُو التهيهاِح، َقاَل: َسِمْع َثنَا ُشْعَبُة، َحده َثنَا آَدُم، َحده َحده

َلُيَخالُِطنَا، َحتهى َيُقوَل أِلٍَخ يِل  ، َيُقوُل: إِْن َكاَن النهبِيُّ   َمالٍِك 

، َما َفَعَل النَُّغرْيُ )َصِغرٍي:   (.َيا َأبَا ُعَمرْيٍ
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 :لنفسه ملسو هيلع هللا ىلصفي عدم غضبه  :ب الثالثون البا -

: )▲ َعْن ِهَشاٍم بن عروة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ   -٤٢ ُْ َب َرُسوُل ، َقاَل َما ٌَرَ

 
ِ
، َوَما  اهلل

ِ
ا، إاِله َأْن جُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهلل ، َواَل َخاِدم،ا َة،ا َشيْئ،اا َقطُّ بِيَِدِه، َواَل اْمَرأ

 ، ٌء َقطُّ  َعزه نِيَل ِمنُْه يَشْ
ِ
ه
ِ
، َفيَنَْتِقَم َّلل
ِ
ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهلل َفيَنَْتِقَم ِمْن َصاِحبِِه، إاِله َأْن ُينَْتَهَك يَشْ

 (.َوَجله 

َثنَا َأبُو ُأَساَمَة به. :رواه مسلم قال َثنَاُه َأبُو ُكَرْيٍب، َحده  َحده

  

 : ملسو هيلع هللا ىلصعلى األذى وحلمه  ملسو هيلع هللا ىلصفي صبره  :الباب الحادي والثالثون  -

 بن عن َج   -٤٦
ِ
ٍل، َعْن َعْبِد اَّلله
ِرير بن عبداحلميد، َعْن َمنُْصوٍر بن املعتمر، َعْن َأِِب َوائِ

، آَثَر النهبِيُّ ، َقاَل: )   مسعود  ا يِف الِقْسَمِة،  ََلها َكاَن َيْوُم ُحننَْيٍ ُأنَاس،ا

ََْعَطى األَْقَرَع ْبَن َحابٍِس ِماَئة،ا ِمَن اإِلبِِل، َوَأْعَطى ُعَييْنَ  ا ِمْن َف َة ِمْثَل َذلَِك، َوَأْعَطى ُأنَاس،ا

 إِنه َهِذِه الِقْسَمَة َما ُعِدَل فِيَها، 
ِ
 الَعَرِب َفآثََرُهْم َيْوَمئٍِذ يِف الِقْسَمِة، َقاَل َرُجٌل: َواَّلله

َِ ا َأرْشَ

نه النهبِيه   أَلُْخُِبَ
ِ
: َواَّلله ُُ ، َفُقْل
ِ
ََ َوَما ُأِريَد هِبَا َوْجُه اَّلله ُتُه، ، َف ََْخَُبْ ََيُْتُه، َف

ََْكَثَر ِمْن َهَذا  ُ ُموَسى َقْد ُأوذَِي بِ ُ َوَرُسوُلُه، َرِحَم اَّلله َفَقاَل: َفَمْن َيْعِدُل إَِذا ََلْ َيْعِدِل اَّلله

 (.َفَصَُبَ 
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ِه: )َقَسَم النهبِيُّ  ۞ ا، َيُقوُل: َقاَل َعْبُدالله ُُ َشِقيق،ا وعن األَْعَمُش، َقاَل: َسِمْع

  َِا َلِقْسَمٌة ق  إَِنه
ِ
ْسَمة،ا َكَبْعِض َما َكاَن َيْقِسُم، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر: َواَّلله

ا َأنَا أَلَُقوَلنه لِلنهبِيِّ  : َأمه ُُ ، ُقْل
ِ
ََْيُتُه َوُهَو يِف َأْصَحابِِه َما ُأِريَد هِبَا َوْجُه اَّلله ََ ، َف

َ َوْجُهُه َوَغِضَب، َحتهى َوِدْدُت َأينِّ  لنهبِيِّ َفَساَرْرُتُه، َفَشقه َذلَِك َعىَل ا َوَتَغريه

.) ََْكَثَر ِمْن َذلَِك َفَصَُبَ ُتُه، ُثمه َقاَل: )َقْد ُأوِذَي ُموَسى بِ  ََلْ َأُكْن َأْخَُبْ

 متفق عليه من حديث منصور واألعمش عن أِب وائل شقيق بن سلمة به. 

َثنَا ُعْثاَم  :فقال ،رواه البخاري  ُن ْبُن َأِِب َشْيَبَة عن جرير عن منصور به.َحده

َثنَا األعمش به. :وقال َثنَا َأِِب، َحده َثنَا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص بن غياث، َحده  َحده

ِهيَم  :ومسلم َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوُعْثاَمُن ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َقاَل -َحده

َثنَا َجِريٌر، َعْن َمنُْصوٍر به. -َنا، وَقاَل اآْلَخَراِن:إِْسَحاُق َأْخَُبَ   َحده

َثنَا َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعِن اأْلَْعَمِش به :وقال  َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َحده  .َحده

 

٧٤-   
ِ
َثنَا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّلله ، َحده يَى ْبُن ُبَكرْيٍ َثنَا حَيْ ، َعْن  ْبِن َأِِب َطْلَحةَ َحده

ُُ َأْمِِش َمَع النهبِيِّ ، َقاَل:    َأنَِس ْبِن َمالٍِك  يِنٌّ  )ُكنْ َوَعَليِْه ُبْرٌد َنْجَرا

ِِبٌّ َفَجَذَبُه َجْذَبة،ا َشِديَدة،ا، َحتهى َنَظْرُت إىَِل َصْفَحِة َعاتِِق النهبِيِّ  ْدَرَكُه َأْعَرا
ََ  َغلِيُظ احلَاِشيَِة، َف
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ِ
ِة َجْذَبتِِه، ُثمه َقاَل: ُمْر يِل ِمْن َماِل اَّلله  ِمْن ِشده

ِ
َداء َقْد َأثهَرْت بِِه َحاِشيَُة الرِّ

 
ٍ
َُ إَِليِْه َفَضِحَك، ُثمه َأَمَر َلُه بَِعَطاء  (.الهِذي ِعنَْدَك، َفاْلَتَف

 .متفق عليه من حديث مالك

، :قال البخاري يَى ْبُن ُبَكرْيٍ َثنَا حَيْ َثنَا َمالٌِك به. َحده  َحده

ُُ  قال: ،ومسلم ، َقاَل: َسِمْع ِزيُّ ا َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُسَلْياَمَن الره َثنِي َعْمٌرو النهاِقُد، َحده َحده

َثنِي ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل،  ا، ح وَحده  ْبُن َوْهٍب،  -َواللهْفُظ َلهُ -َمالِك،ا
ِ
َنا َعْبُد اهلل َأْخَُبَ

َثنِي  َمالُِك ْبُن َأنٍَس به. َحده

  

ٍم،   -٧٢  ْبِن َساله
ِ
ُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن ُيوُسَف ْبِن َعْبِد اَّلله مه َثنَا حُمَ قال اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم، َقاَل: َحده

مٍ   ْبُن َساله
ِ
ِه، َقاَل: َقاَل َعْبُد اَّلله َ َتَباَرَك َوَتَعاىَل : )   َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ا َأَراَد ََله  إِنه اَّلله

ٌء إاِله َوَقدْ  ةِ يَشْ َرْفُتَها عَ  ُهَدى َزْيِد ْبِن َسْعنََة، َقاَل َزْيُد ْبُن َسْعنََة: إِنهُه ََلْ َيْبَق ِمْن َعاَلَماِت النُُّبوه

ٍد  ا ِمنُْه: َيْسبُِق  يِف َوْجِه حُمَمه ُُهَ  ََلْ َأْخُُبْ
ْلُمُه حِ  ِحنَي َنَظْرُت إَِليِْه، إاِله اْثنََتنْيِ

 ََ ََْعِر ُُ َأَََلطهُف َلُه أِلَْن ُأَخالَِطُه َف ، َفُكنْ َْهِل َعَليِْه إاِله ِحْلام،ا ْْ ُة ا َمُه ِحلْ َجْهَلُه، َواَل َيِزيُدُه ِشده

 
ِ
ِمَن احْلُُجَراِت، َوَمَعُه َعَِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب،  َوَجْهَلُه، َقاَل: َفَخَرَج َرُسوُل اَّلله

ََََاُه  ، َقْرَيُة َبنِي ُفاَلٍن َقْد َأْسَلُموا َوَدَخُلوا َف
ِ
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّلله َرُجٌل َعىَل َراِحَلتِِه َكاْلَبَدِويِّ
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ٌة وَ  ا، َوَقْد َأَصاهَبُْم ِشده ْزُق َرَغد،ا ُْم إِْن َأْسَلُموا َأََاُهُم الرِّ ُِتُْم َأَنه ُُ َأْخَُبْ ْساَلِم، َوُكنْ
ْحٌط قَ يِف اإْلِ

ا، مِ  ا َكاَم َدَخُلوا فِيِه َطَمع،ا ْساَلِم َطَمع،ا ، َأْن ََيُْرُجوا ِمَن اإْلِ
ِ
َن اْلَغيِْث، َوَأنَا َأْخَشى، َيا َرُسوَل اَّلله

 
ِ
، َقاَل: َفنََظَر َرُسوُل اَّلله َُ َُ َأْن ُتْرِسَل إَِليِْهْم َمْن ُيِغيُثُهْم بِِه َفَعْل  َفِإْن َرَأيْ

، َقاَل َزْيُد ْبُن َسْعنََة: َفَدَنْوُت إىَِل َرُجٍل َجانَِبُه، أُ 
ِ
ٌء َيا َرُسوَل اَّلله َراُه ُعَمُر، َفَقاَل: َما َبِقَي ِمنُْه يَشْ

ا ِمْن َحائِِط َبنِي ُفاَلٍن إىَِل َأْجِل كَ  ا َمْعُلوم،ا ُد، َهْل َلَك َأْن َتبِيَعنِي مَتْر،ا ُُ َلُه: َيا حُمَمه َذا إَِليِْه َفُقْل

ي َحائَِط  َوَكَذا؟ َفَقاَل: ا إىَِل َأْجِل َكَذا َوَكَذا، َواَل ُأَسمِّ ا َمْعُلوم،ا ، َوَلِكْن َأبِيُعَك مَتْر،ا اَل َيا هَيُودِيُّ

: َنَعْم، َفَباَيَعنِي  ُُ ََْعَطيُْتُه َثاَمننَِي ِمْثَقاال،ا َبنِي ُفاَلٍن، ُقْل يَايِن، َف ُُ ُِهْ ََْطَلْق ، َف

ُجَل َوَقاَل: اْعَجْل َعَليِْهْم ِمْن َذَهٍب يِف مَتٍْر َمْعُلوٍم إىَِل  ََْعَطاَها الره  َأْجِل َكَذا َوَكَذا، َقاَل: َف

وُل ُس وَأِغْثُهْم هِبَا، َقاَل َزْيُد ْبُن َسْعنََة: َفَلامه َكاَن َقْبَل حَمَلِّ اأْلََجِل بِيَْوَمنْيِ َأْو َثاَلَثٍة، َخَرَج رَ 

 
ِ
َصاِر َوَمَعُه َأبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثاَمُن َوَنَفٌر ِمْن يِف َجنَاَزةِ َرُجٍل ِمَن اأْلَنْ  اَّلله

َََخْذُت بَِمَجاِمِع َقِميِصِه،  َنَاَزِة َدَنا ِمْن ِجَداٍر َفَجَلَس إَِليِْه، َف ْْ َأْصَحابِِه، َفَلامه َصىله َعىَل ا

: َأاَل َتْقِضينِي يَ  ُُ  َما َعلِْمُتُكْم َبنِيَوَنَظْرُت إَِليِْه بَِوْجٍه َغلِيٍظ، ُثمه ُقْل
ِ
ي؟ َفَواَّلله ُد َحقِّ َعْبَد  ا حُمَمه

 هُ امْلُطهلِِب بَِمْطٍل، َوَلَقْد َكاَن يِل بُِمَخاَلَطتُِكْم ِعْلٌم، َقاَل: َوَنَظْرُت إىَِل ُعَمَر ْبِن اخْلَطهاِب َوَعيْنَا

، َأََُقوُل لَِرُسولِ  َتُدوَراِن يِف َوْجِهِه َكاْلَفَلِك امْلُْستَِديِر، ُثمه َرَمايِن 
ِ
ِه َوَقاَل: َأْي َعُدوه اَّلله  بَِبرَصِ

 
ِ
، َلْواَل َما ُأَحاذُِر  اَّلله لهِذي َبَعَثُه بِاحْلَقِّ َما َأْسَمُع، َوَتْفَعُل بِِه َما َأَرى؟ َفَوا

 
ِ
ُُ بَِسيِْفي َهَذا ُعنَُقَك، َوَرُسوُل اَّلله ْب يِف ُسُكوٍن  َينُْظُر إىَِل ُعَمرَ  َفْوَتُه َلََضَ
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َُْمَرُه »َوُتَؤَدٍة، ُثمه َقاَل:  ، َوَت
ِ
َُْمَريِن بُِحْسِن اأْلََداء إِنها ُكنها َأْحَوَج إىَِل َغرْيِ َهَذا ِمنَْك َيا ُعَمُر، َأْن َت

هِ  ا ِمْن َغرْيِ يَن َصاع،ا ُه، َوِزْدُه ِعرْشِ  «هُ َمَكاَن َما ُرْعتَ  بُِحْسِن التَِّباَعِة، اْذَهْب بِِه َيا ُعَمُر َفاْقِضِه َحقه

: َما َهِذهِ  ُُ ا ِمْن مَتٍْر، َفُقْل يَن َصاع،ا ي، َوَزاَديِن ِعرْشِ َقاَل َزْيٌد: َفَذَهَب ِِب ُعَمُر َفَقَضايِن َحقِّ

 
ِ
َياَدُة؟ َقاَل: َأَمَريِن َرُسوُل اَّلله :  الزِّ ُُ َأْن َأِزيَدَك َمَكاَن َما ُرْعُتَك، َفُقْل

: َنَعْم، َأََْعِرُفنِي َيا ُعمَ  ُُ ؟ ُقْل : َأنَا َزْيُد ْبُن َسْعنََة، َقاَل: احْلَُْبُ ُُ ؟ ُقْل َُ ُر؟ َقاَل: اَل، َفَمْن َأنْ

 
ِ
، َقاَل: َفاَم َدَعاَك َأْن َتُقوَل لَِرُسوِل اَّلله ؟  احْلَُْبُ َُ ، َوَتْفَعُل بِِه َما َفَعْل َُ َما ُقْل

: َيا ُعَمُر ُكلُّ َعاَلَماِت النُُّبوه  ُُ  َفُقْل
ِ
ِحنَي  ِة َقْد َعَرْفُتَها يِف َوْجِه َرُسوِل اَّلله

َهْ  ْْ ُة ا ا ِمنُْه: َيْسبُِق ِحْلُمُه َجْهَلُه، َواَل َيِزيُدُه ِشده ُُهَ  ََلْ َأْخَتُِبْ
 َعَليِْه إاِله لِ َنَظْرُت إَِليِْه إاِله اْثنََتنْيِ

ُِتاَُم، َفَُْشِهُدَك َيا ُعَمرُ  ، َفَقِد اْخَتَُبْ ٍد  ِحْلام،ا ْساَلِم ِدين،اا، َوبُِمَحمه  َربًّا، َوبِاإْلِ
ِ
ُُ بِاَّلله َأينِّ َقْد َرِضي

  ٍد ِة حُمَمه َنبِيًّا، َوُأْشِهُدَك َأنه َشْطَر َمايِل َفِإينِّ َأْكَثُرَها َماال،ا َصَدَقٌة َعىَل ُأمه

 َأْو َعىَل ، َفَقاَل ُعَمُر: َأْو َعىَل َبْعِضِهْم، َفِإنهَك اَل َتَسُعُهْم ُكله : ُُ ُهْم، ُقْل

 
ِ
، َفَقاَل َزْيٌد: َأْشَهُد َأْن اَل إََِلَ إاِله َبْعِضِهْم، َفَرَجَع ُعَمُر َوَزْيٌد إىَِل َرُسوِل اَّلله

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه  د،ا ، َوَأنه حُمَمه ُ  اَّلله
ِ
َقُه، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اَّلله ، َفآَمَن بِِه َوَصده

  َيِف َغْزَوِة َتُبوَك ُمْقباِل،ا َغرْيَ ُمْدبٍِر.َمَشاِهَد ك َ  ثرَِية،ا، ُثمه ُتُويفِّ

ا ُ َزْيد،ا  (.َرِحَم اَّلله
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ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن  :قال ،رواه ابن حبان يف صحيحه  مه َنا احْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن، َوحُمَ َأْخَُبَ

َثنَا حُمَ  ْفُظ لِْلَحَسِن، َقااَل: َحده َثنَا ُقَتْيَبَة َوالله ، َقاَل: َحده يِّ ِ ِل ُهَو اْبُن َأِِب الَّسه ُد ْبُن امْلَُتَوكِّ مه

ُد ْبُن مَحَْزَة،  ِه حُمَمه َثنِي هِبََذا ُكلِّ ُُ اْلَولِيَد، َيُقوُل: َحده الوليد فذكره ثم قال آخره َقاَل: َفَسِمْع

ٍم.  ْبِن َساله
ِ
ِه، َعْن َعْبِد اَّلله  َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 

 :في شكر نعمة هللا ملسو هيلع هللا ىلصفي أدبه  :لباب الثاني والثالثون ا -

 َا َعاَب النهبِيُّ ، َقاَل: )م   َعِن األَْعَمِش، َعْن َأِِب َحاِزٍم، َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة   -٧١

  ُإِِن اْشَتَهاُه َأَكَلُه َوإاِله َتَرَكه ، ا َقطُّ  (.َطَعام،ا

 متفق عليه من حديث األعمش.

َثنِي :قال البخاري َنا ُشْعَبُة به. َحده  َعَِلُّ ْبُن اَْْعِد، َأْخَُبَ

ِهيَم، َقاَل  :قال ،ومسلم ۞ يَى ْبُن حَيَْيى، َوُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َثنَا حَيْ َحده

َنا َجِريٌر، َعِن اأْلَْعَمِش به وفيه )إن اْشَتَهى ِن: َأْخَُبَ َثنَا، وَقاَل اآْلَخَرا : َحده َكَلُه، َشْيئ،اا أَ  ُزَهرْيٌ

 َوإِْن َكِرَهُه َتَرَكُه(.
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   :أعلم الخلق باهلل وأخشاهم له ملسو هيلع هللا ىلصفي أنه  :الباب الثالث والثالثون  -

ُْ َعائَِشُة عن األَْعَمش  -٧3 وٍق، َقاَل: َقاَل َثنَا ُمْسلٌِم، َعْن َمَّْسُ َصنََع : )▲، َحده

َه َعنْ  النهبِيُّ  َص فِيِه، َوَتنَزه ُه َقْوٌم، َفَبَلَغ َذلَِك النهبِيه َشيْئ،اا َتَرخه

 ،َأْصنَُعُه 
ِ
ء ْ ُهوَن َعِن الِشه ٍم َيَتنَزه َ َوَأثْنَى َعَليِْه ُثمه َقاَل: َما َباُل َأْقَوا ، َفَحِمَد اَّلله

ُهْم َلُه َخْشيَة،ا   َوَأَشدُّ
ِ
 إيِنِّ َأْعَلُمُهْم بِاَّلله
ِ
 (.َفَواَّلله

 .متفق عليه من حديث األعمش 

ثَ  :لبخاريقال ا َثنَا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َحده َثنَا األعمش بهَحده  .نَا َأِِب، َحده

َثنَا َجِريٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِِب  :وقال مسلم ۞ َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َحده َحده

 
ِ
: )َصنََع َرُسوُل اهلل ُْ وٍق، َعْن َعاِئَشَة، َقاَل َحى، َعْن َمَّْسُ ا  الضُّ  َأْمر،ا

ُهوا َعنُْه، َفَبَلَغُه َذلَِك،  ُْم َكِرُهوُه َوَتنَزه َََنه ا ِمْن َأْصَحابِِه، َفَك َص ِفيِه، َفَبَلَغ َذلَِك َناس،ا خه َفرَتَ

ُهوا عَ  ُُ ِفيِه، َفَكِرُهوُه َوَتنَزه ْص يب،اا َفَقاَل: َما َباُل ِرَجاٍل َبَلَغُهْم َعنِّي َأْمٌر َتَرخه
ُه، نْ َفَقاَم َخطِ

 
ِ
(.أَلَنَا َأْعَلُمُهْم ب َفواهلل ُهْم َلُه َخْشيَة،ا ، َوَأَشدُّ

ِ
 اهلل

وٍق،  ۞  َثنَا َأبُو ُمَعاِوَيَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُمْسلٍِم، َعْن َمَّْسُ َثنَا َأبُو ُكَرْيٍب، َحده َوَحده

 : ُْ  )َعْن َعاِئَشَة، َقاَل
ِ
َص َرُسوُل اهلل َه َعنُْه َناٌس  َرخه ِمَن  يِف َأْمٍر. َفَتنَزه
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، َفَغِضَب َحتهى َباَن اْلَغَضُب يِف َوْجِهِه، ُثمه َقاَل: النهاِس، َفَبَلَغ َذلَِك النهبِيه 

ٍم َيْرَغُبونَ   أَلَنَا َأْعَلُمُهْم ب َما َباُل َأْقَوا
ِ
َص يِل ِفيِه، َفواهلل (.َعامه ُرخِّ ُهْم َلُه َخْشَية،ا  َوَأَشدُّ

ِ
 اهلل

 

 :يلوعدم نومه وقيامه بالل ملسو هيلع هللا ىلصفي يقظة قلبه  :الباب الرابع والثالثون  -

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :قال 

 [ ١٤]املزمل:  ﴾ٺ ٺ

َََل َعائَِشَة   -٧٤ مْحَِن، َأنهُه َس ، َعْن َأِِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الره يِّ
َعْن َمالٍِك، َعْن َسِعيٍد امَلْقُُبِ

▲ 
ِ
ُْ َصاَلُة َرُسوِل اَّلله : )يِف  : َكْيَف َكاَن ُْ َما َكاَن َرَمَضاَن؟ َقاَل

ََْل َعْن  ، ُيَصَلِّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت، َفاَل َتْس َة َرْكَعة،ا ِه َعىَل إِْحَدى َعرْشَ
َيِزيُد يِف َرَمَضاَن َوالَ يِف َغرْيِ

، ُثمه  ََْل َعْن ُحْسنِِهنه َوُطوهِلِنه ا، َفالَ َتْس ، ُثمه ُيَصَلِّ َأْرَبع،ا : ُيَصَلِّ َثاَلث،ا  ُحْسنِِهنه َوُطوهِلِنه ُُ ا، َفُقْل

 َتنَاُم َقْبَل َأْن ُتوتَِر؟ َقاَل: َتنَاُم َعيْنِي َوالَ َينَاُم َقْلبِي
ِ
 (.َيا َرُسوَل اَّلله

 .متفق عليه من حديث مالك

 ْبُن َمْسَلَمَة عن مالك به. 
ِ
َثنَا َعْبُد اَّلله  قال البخاري: َحده

يَى ْبُن  :وقال مسلم ۞ َثنَا حَيْ حَيَْيى، َقاَل: َقَرأُْت َعىَل َمالٍِك، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِِب َحده

ُْ َصاَلُة َرُسولِ  َشَة، َكيَْف َكاَن
َََل َعائِ مْحَِن، َأنهُه َس ، َعْن َأِِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الره يِّ

 َسِعيٍد امْلَْقُُبِ
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ِ
  اهلل

ِ
: )َما َكاَن َرُسوُل اهلل ُْ يِف  َيِزيدُ  يِف َرَمَضاَن؟ َقاَل

ََْل َعْن ُحْسنِِهنه  ا، َفاَل َتْس ، ُيَصَلِّ َأْرَبع،ا َة َرْكَعة،ا ِه َعىَل إِْحَدى َعرْشَ
َرَمَضاَن، َواَل يِف َغرْيِ

ُْ َعائِ  ا، َفَقاَل ، ُثمه ُيَصَلِّ َثاَلث،ا ََْل َعْن ُحْسنِِهنه َوُطوهِلِنه ا، َفاَل َتْس ، ُثمه ُيَصَلِّ َأْرَبع،ا َشُة: َوُطوهِلِنه

َشُة إِنه َعيْنَيه َتنَاَماِن، َواَل َينَاُم َقْلبِ َفقُ 
 َأََنَاُم َقْبَل َأْن ُتوتَِر، َفَقاَل: َيا َعائِ

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ  ي(.ْل

 

القرآن واجتهاده في  ملسو هيلع هللا ىلصفي أن خلقه  :الباب الخامس والثالثون  -

 :العبادة

َأنه َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر، َأَراَد )، َعْن َسِعيٍد بن أِب عروبة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُزَراَرةَ   -٧٧

اَلِح  ا َلُه هِبَا َفيَْجَعَلُه يِف السِّ َََراَد َأْن َيبِيَع َعَقار،ا ، َفَقِدَم امْلَِدينََة، َف
ِ
ِع،  َأْن َيْغُزَو يِف َسبِيِل اهلل َواْلُكَرا

وَم َحتهى َيُموَت، َفَلامه َقِدَم امْلَِدينَةَ  ا ِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة، َفنََهْوُه َعْن َذلَِك،  َوجُيَاِهَد الرُّ َلِقَي ُأنَاس،ا

 
ِ
وُه َأنه َرْهط،اا ِستهة،ا َأَراُدوا َذلَِك يِف َحيَاِة َنبِيِّ اهلل  َوَأْخَُبُ

ِ
، َفنََهاُهْم َنبِيُّ اهلل

 َُثوُه بَِذلَِك َراَجع َََُه، َوَقْد َكاَن  ، َوَقاَل: َأَليَْس َلُكْم يِفه ُأْسَوٌة؟ َفَلامه َحده اْمَرأ

 
ِ
َََلُه َعْن ِوْتِر َرُسوِل اهلل ََََى اْبَن َعبهاٍس، َفَس ، َطلهَقَها َوَأْشَهَد َعىَل َرْجَعتَِها َف

 
ِ
؟ َفَقاَل اْبُن َعبهاٍس: َأاَل َأُدلَُّك َعىَل َأْعَلِم َأْهِل اأْلَْرِض بِِوْتِر َرُسوِل اهلل

ُُ إَِليَْها، َقاَل: َمْن؟ َقاَل: َعائَِش  َها َعَليَْك، َفاْنَطَلْق يِن بَِردِّ ََْخُِبْ ََْلَها، ُثمه اْئتِنِي َف َِِْتَا، َفاْس ُة، َف

ُُ َعىَل َحِكيِم ْبِن َأْفَلَح، َفاْسَتْلَحْقُتُه إَِليَْها، َفَقاَل: َما َأنَا بَِقاِرهِبَا، أِليَنِّ ََنَيُْتَها أَ  ََََيْ  َتُقوَل يِف نْ َف
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ُُ َعَليِْه، َفَجاَء َفاْنَطَلْقنَا إىَِل َعائَِشةَ َهاَتنْيِ ال ََْقَسْم يِهاَم إاِله ُمِضيًّا، َقاَل: َف
ُْ فِ ََبَ  َشيْئ،اا، َف
يَعَتنْيِ  ،شِّ

: َأَحِكيٌم؟ َفَعَرَفْتُه، َفَقاَل: َنَعْم، َفقَ  ُْ ُْ َلنَا، َفَدَخْلنَا َعَليَْها، َفَقاَل ََِذَن ََْذنها َعَليَْها، َف ُْ اَفاْسَت : َل

 ُْ ُْ َعَليِْه، َوَقاَل َ محه : َمْن ِهَشاٌم؟ َقاَل: اْبُن َعاِمٍر، َفرَتَ ُْ َمْن َمَعَك؟ َقاَل: َسْعُد ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل

: َيا ُأمه امْلُْؤِمننَِي َأنْبِِئينِي َعْن ُخُلِق َرُسوِل  -َقاَل َقَتاَدُة: َوَكاَن ُأِصيَب َيْوَم ُأُحدٍ -َخرْي،اا  ُُ َفُقْل

 
ِ
  ،اهلل

ِ
: َفِإنه ُخُلَق َنبِيِّ اهلل ُْ : َبىَل، َقاَل ُُ ُ اْلُقْرآَن؟ ُقْل َُ َتْقَرأ : َأَلْس ُْ َقاَل

  ،َحتهى َأُموَت 
ٍ
ء ا َعْن يَشْ َل َأَحد،ا
ََ ُُ َأْن َأُقوَم َواَل َأْس َن َقاَل: َفَهَمْم َكاَن اْلُقْرآ

: َأنْبِئِينِي َعْن قِيَاِم َرُسوِل ا ُُ  ُثمه َبَدا يِل، َفُقْل
ِ
َا هلل ُ َيا َأهيُّ َُ َتْقَرأ : َأَلْس ُْ ، َفَقاَل

وَرةِ، ِل َهِذِه السُّ َض قِيَاَم اللهيِْل يِف َأوه : َفِإنه اهلَل َعزه َوَجله اْفرَتَ ُْ : َبىَل، َقاَل ُُ ُل؟ ُقْل مِّ َقاَم فَ  امْلُزه

 
ِ
، َوَأْمَسَك اهلُل َخامِتََتَها اثْ  َنبِيُّ اهلل ا يِف َوَأْصَحاُبُه َحْوال،ا نَْي َعرَشَ َشْهر،ا

ا َبْعَد َفِري ع،ا وَرةِ التهْخِفيَف، َفَصاَر قِيَاُم اللهيِْل َتَطوُّ ، َحتهى َأنَْزَل اهلُل يِف آِخِر َهِذهِ السُّ
ِ
اَمء  ٍة.َض السه

 
ِ
: َيا ُأمه امْلُْؤِمننَِي َأنْبِئِينِي َعْن ِوْتِر َرُسوِل اهلل ُُ : ُكنها نُ َقاَل: ُقْل ُْ ِعدُّ ، َفَقاَل

َُ، َوُيَص  ُك، َوَيَتَوضه َكُه َوَطُهوَرُه، َفيَْبَعُثُه اهلُل َما َشاَء َأْن َيْبَعَثُه ِمَن اللهيِْل، َفيََتَسوه  تِْسَع َلِّ َلُه ِسَوا

 ُيَسلُِّم، ُثمه َواَل  َرَكَعاٍت اَل جَيْلُِس فِيَها إاِله يِف الثهاِمنَِة، َفيَْذُكُر اهلَل َوحَيَْمُدُه َوَيْدُعوُه، ُثمه َينَْهُض 

ا، ُثمه نَ َيُقوُم َفيَُصلِّ التهاِسَعَة، ُثمه َيْقُعُد َفيَْذُكُر اهلَل َوحَيَْمُدُه َوَيْدُعوُه، ُثمه ُيَسلُِّم َتْسلِيام،ا ُيْسِمعُ 

َة َرْكَعة،ا يَ   َبْعَد َما ُيَسلُِّم َوُهَو َقاِعٌد، َفتِْلَك إِْحَدى َعرْشَ
، َفَلامه َأَسنه نَ ُيَصَلِّ َرْكَعَتنْيِ  ا ُبنَيه

ِ
بِيُّ اهلل

 ِل، َفتِْلَك ْكَعَتنْيِ ِمْثَل َصنِيِعِه اأْلَوه ، َوَأَخَذُه اللهْحُم َأْوَتَر بَِسْبٍع، َوَصنََع يِف الره
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ِ
، َوَكاَن َنبِيُّ اهلل َن إَِذا َصىله َصاَلة،ا َأَحبه َأْن ُيَداِوَم َعَليَْها، َوَكا تِْسٌع َيا ُبنَيه

، َواَل َأْعَلُم نَ  َة َرْكَعة،ا  بِ إَِذا َغَلَبُه َنْوٌم، َأْو َوَجٌع َعْن قِيَاِم اللهيِْل َصىله ِمَن النهَهاِر ثِنَْتْي َعرْشَ
ِ
يه اهلل

  ا َكاِمال،ا ْبِح، َواَل َصاَم َشْهر،ا َن ُكلهُه يِف َليَْلٍة، َواَل َصىله َليَْلة،ا إىَِل الصُّ َ اْلُقْرآ َقَرأ

ُُ  َغرْيَ  ُْ َلْو ُكنْ ْثُتُه بَِحِديثَِها، َفَقاَل: َصَدَق ُُ إىَِل اْبِن َعبهاٍس َفَحده َرَمَضاَن، َقاَل: َفاْنَطَلْق

 ُُ ُُ َأنهَك اَل َتْدُخُل  :َأْقَرهُبَا، َأْو َأْدُخُل َعَليَْها أَلَََيُْتَها َحتهى ُتَشافَِهنِي بِِه، َقاَل: ُقْل  َلْو َعلِْم

ْثُتَك َحِديَثَهاَعَليَْها َما َح   (.ده

، به عنهم :فقال ،رواه مسلم ُد ْبُن َأِِب َعِديٍّ َثنَا حُمَمه ، َحده ُد ْبُن امْلَُثنهى اْلَعنَِزيُّ مه َثنَا حُمَ  .َحده

 

 :في عيشه وفراشه ملسو هيلع هللا ىلصفي زهده  :الباب السادس والثالثون  -

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿: قال 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆۈ

 [  ١٦ -١٢]األحزاب:  ﴾ى ى ائ ې ې ې

 

َُْكِل النهبِيُّ ، َقاَل: )   َأِِب َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأنَسٍ  ْبنِ َسِعيد  عن -٧٩ ََلْ َي

  ا َحتهى َماَت ا ُمَرقهق،ا ٍن َحتهى َماَت، َوَما َأَكَل ُخْبز،ا  (.َعىَل ِخَوا

ثَ  :فقال ،رواه البخاري  َثنَا َأبُو َمْعَمٍر، َحده َثنَا َسِعيُد به.َحده ِرِث، َحده  نَا َعْبُد الَوا
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ُْ لُِعْرَوَة: )▲ َعْن َيِزيَد ْبِن ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ   -٧٥ َا َقاَل اْبَن ، َأَنه

 َرُس  ُأْختِي، إِْن ُكنها َلنَنُْظُر إىَِل اهلاِلَِل َثاَلَثَة َأِهلهٍة يِف َشْهَرْيِن، َوَما ُأوقَِدْت يِف َأبْيَاِت 
ِ
وِل اَّلله

  األَْسَوَداِن التهْمُر َواََلاُء، إاِله َأنهُه َقْد : ُْ : َما َكاَن ُيِعيُشُكْم؟ َقاَل ُُ َناٌر! َفُقْل

 
ِ
ِجرَياٌن ِمَن األَنَْصاِر، َكاَن هَلُْم َمنَائُِح، َوَكاُنوا َيْمنَُحوَن  َكاَن لَِرُسوِل اَّلله

 
ِ
 (.ْم َفيَْسِقينَاهُ ِمْن َأبْيَاِِتِ  َرُسوَل اَّلله

 متفق عليه من حديث ابن رومان وهشام عن عروة.

َثنِي اْبُن َأِِب َحاِزٍم، َعْن  :قال البخاري ، َحده  األَُوْيِِسُّ
ِ
َثنَا َعْبُد الَعِزيِز ْبُن َعْبِد اَّلله َحده

 َأبِيِه،

َثنَا حَيْيَى، َحده : وقال ۞ ُد ْبُن املَُثنهى، َحده مه َثنَا حُمَ يِن َأِِب، َعْن َعائِ َحده َشَة َثنَا ِهَشاٌم، َأْخَُبَ

ا، إِنهاَم ُهَو التهْمُر َواََلاُء، إاِله َأْن ▲ ْهُر َما ُنوقُِد ِفيِه َنار،ا َِِْت َعَلْينَا الشه : )َكاَن َي ُْ ، َقاَل

 ُنْؤَتى بِاللَُّحْيِم(.

مْحَ  ۞  ِهيَم ْبِن َعْبِد الره َثنِي إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َثنَا إِْسَحاُق ُهَو األَْزَرُق، َعْن َحده ِن، َحده

اِن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة  : )َما َأَكَل آُل ▲ِمْسَعِر ْبِن كَِداٍم، َعْن ِهاَلٍل الَوزه ُْ ، َقاَل

ٍد  مه ا مَتٌْر(. حُمَ  َأْكَلَتنْيِ يِف َيْوٍم إاِله إِْحَداُُهَ
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َثنَا َجرِ  ۞ َثنِي ُعْثاَمُن، َحده ِهيَم، َعِن األَْسَوِد، َعْن َعاِئَشةَ َحده  يٌر، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِْبَرا

ٍد ▲ : )َما َشبَِع آُل حُمَمه ُْ ُمنُْذ َقِدَم امَلِدينََة، ِمْن َطَعاِم ُبرٍّ  ، َقاَل

ا، َحتهى ُقبَِض(.  َثاَلَث َلَياٍل تَِباع،ا

َثنَا ا ۞ ، َحده
ٍ
َثنِي َأمْحَُد اْبُن َأِِب َرَجاء يِن َأِِب، َعْن َحده ، َعْن ِهَشاٍم، َقاَل: َأْخَُبَ لنهَْضُ

 ▲ َعاِئَشةَ 
ِ
: )َكاَن ِفَراُش َرُسوِل اَّلله ُْ ِمْن َأَدٍم، َوَحْشُوُه ِمْن  ، َقاَل

 لِيٍف(.

َثنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِِب َحاِزٍم، َعْن َأبِيِه،  :وقال مسلم ۞ َثنَا حَيَْيى ْبُن حَيَْيى، َحده ْن عَ َحده

ُْ َتُقوُل: )و▲ َيِزيَد ْبِن ُروَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ  َا َكاَن  َيا اْبَن ُأْختِي ، َأَنه
ِ
اهلل

ٍة يِف َشْهَرْيِن، َوَما ُأوِقدَ  يِف َأبَْياِت  إِْن ُكنها َلنَنُْظُر إىَِل اهْلاَِلِل، ُثمه اهْلاَِلِل، ُثمه اهْلاَِلِل، َثاَلَثَة َأِهله

 رَ 
ِ
: اأْلَْسَوَداِن  ُسوِل اهلل ُْ : َيا َخاَلُة َفاَم َكاَن ُيَعيُِّشُكْم؟ َقاَل ُُ َناٌر، َقاَل: ُقْل

 
ِ
اُء، إاِله َأنهُه َقْد َكاَن لَِرُسوِل اهلل ُْ  التهْمُر َواَْلَ ِجرَياٌن ِمَن اأْلَنَْصاِر، َوَكاَن

  هَلُْم َمنَاِئُح، َفَكاُنوا ُيْرِسُلوَن إىَِل َرُسولِ 
ِ
 ِمْن َأْلَباَِنَا، َفيَْسِقينَاُه(. اهلل

َثنَا َعْن  ۞ َثنَا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْياَمَن، َقاَل: َوحَيْيَى ْبُن َياَمٍن، َحده َثنَا َعْمٌرو النهاِقُد، َحده َحده

ٍد ▲ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ  مه : )إِْن ُكنها آَل حُمَ ُْ  ،، َقاَل

اُء(. ا َما َنْسَتْوِقُد بِنَاٍر، إِْن ُهَو إاِله التهْمُر َواَْلَ  َلنَْمُكُث َشْهر،ا



     كأنك تراه  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف 

 
87 

َثنَا َأبُو ُأَساَمَة، َواْبُن ُنَمرْيٍ،  ۞ َثنَا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َوَأبُو ُكَرْيٍب، َقااَل: َحده َوَحده

ْسنَاِد: ٍد، َوَزاَد َأبُو ُكَرْيٍب  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، هِبََذا اإْلِ إِْن ُكنها َلنَْمُكُث، َوََلْ َيْذُكْر آَل حُمَمه

ََِينَا اللَُّحْيُم(. َْ : )إاِله َأْن َي  يِف َحِديثِِه، َعِن اْبِن ُنَمرْيٍ

ِهيَم  ۞ َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َوإِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا َنا، وَقاَل -َحده : ُزَهرْيٌ  َقاَل إِْسَحاُق: َأْخَُبَ

َثنَا ِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشةَ  -َحده : ▲ َجِريٌر، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِْبَرا ُْ ، َقاَل

ٍد  ا، َحتهى  )َما َشبَِع آُل حُمَمه ُمنُْذ َقِدَم امْلَِدينََة، ِمْن َطَعاِم ُبرٍّ َثاَلَث َلَياٍل تَِباع،ا

 ُقبَِض(.

َثنَا َأبُو ُكَرْيٍب  ۞  َثنَا َوكِيٌع، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن مُحَيٍْد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َحده ، َحده

ٍد ▲ َعاِئَشةَ  : )َما َشبَِع آُل حُمَمه ُْ ، َيْوَمنْيِ ِمْن ُخْبِز ُبرٍّ إاِله ، َقاَل

ا مَتٌْر(.  َوَأَحُدُُهَ

َثنَا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَأبُو َبكْ  :قال مسلم ۞ َثنَا َأبُ َحده و ِر ْبُن َأِِب َشْيَبَة، َقااَل: َحده

ٍب َما  ا ُُ النُّْعاَمَن ْبَن َبِشرٍي، َيُقوُل: َأَلْسُتْم يِف َطَعاٍم َورَشَ اأْلَْحَوِص، َعْن ِساَمٍك، َقاَل: َسِمْع

ُُ َنبِيهُكْم  َقلِ  ِشْئُتْم؟ )َلَقْد َرَأيْ  ،التمر الرديء[ :]الدقل َوَما جَيُِد ِمَن الده

 َما َيْمَْلُ بِِه َبْطنَُه(.
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 :همومعاونته ل ألهله ملسو هيلع هللا ىلص حسن معاملتهالباب السابع والثالثون: في  -

ِهيمَ ْبِن ُعَتْيَبةَ  احلََكمِ عن  -٧٢ اَل: ، قَ َيزيد النّخعيْبِن  ، َعِن األَْسَودِ النّخعي ، َعْن إِْبَرا

ُُ َعاِئَشةَ  ْل ََ : َيْصنَُع يِف َبْيتِ  َما َكاَن النهبِيُّ  ▲ َس ُْ ُن َكاَن َيُكو)ِه؟ َقاَل

اَلةِ  -َتْعنِي ِخْدَمَة َأْهلِهِ -يِف ِمْهنَِة َأْهلِِه  اَلُة َخَرَج إىَِل الصه ِت الصه  (.َفِإَذا َحََضَ

َثنَا ُشْعَبةُ رواه البخاري قال:  َثنَا آَدُم، َقاَل: َحده َثنَا احلََكمُ ، َحده  .َقاَل: َحده

ُد ْبُن وقال:  مه َثنَا حُمَ َثنَا ُشْعَبةُ  َعْرَعَرَة،َحده  .َعِن احلََكِم ْبِن ُعَتيَْبةَ ، َحده

َثنَا ُشْعَبُة، َعِن احلََكمِ وقال:  َثنَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحده  .َحده

َثنَا َوكِيٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن احلََكِم، فقال:  ،ورواه الرتمذي ۞ َثنَا َهنهاٌد َقاَل: َحده َحده

ِهيَم، عَ   َكاَن النهبِيُّ َعْن إِْبَرا
ٍ
ء ُُ لَِعاِئَشَة: َأيُّ يَشْ ْن األَْسَوِد ْبِن َيِزيَد، َقاَل: ُقْل

  : ُْ ِت )َيْصنَُع إَِذا َدَخَل َبْيَتُه؟ َقاَل َكاَن َيُكوَن يِف َمْهنَِة َأْهلِِه َفِإَذا َحََضَ

اَلُة َقاَم َفَصىله   (.الصه

 

ُُ لَِعائَِشةَ َعْن ُعْرَوة -٧٦  َكاَن َيْصنَُع : ▲ ، َقاَل: ُقْل
ٍ
ء َيا ُأمه امْلُْؤِمننَِي، َأيُّ يَشْ

 
ِ
:  َرُسوُل اَّلله ُْ َما َيْفَعُل َأَحُدُكْم يِف ِمْهنَِة َأْهلِِه، )إَِذا َكاَن ِعنَْدِك؟ َقاَل

 .(ََيِْصُف َنْعَلُه، َوََيِيُط َثْوَبُه، َوَيْرَقُع َدْلَوهُ 



     كأنك تراه  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف 

 
89 

َنا احْلَُسنْيُ فقال:  ،رواه ابن حبان َثنَا ُحَسنْيُ بْ َأْخَُبَ ِة، َحده ُن ْبُن َأمْحََد ْبِن بِْسَطاٍم، بِاأْلَبُله

ْهِريِّ  َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ اِق، َأْخَُبَ زه َثنَا َعْبُد الره ، َحده  .َمْهِديٍّ

َثنَا اْبُن َوْهٍب، َحده وقال:  ۞ َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن حَيْيَى، َحده َنا اْبُن ُقَتْيَبَة، َحده نِي ُمَعاِوَيُة ثَ َأْخَُبَ

: َما َكاَن َعَمُل َرُسوِل  ُْ َا ُسئَِل َشَة، َأَنه
ْبُن َصالٍِح، َعْن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة َعْن َعائِ

 
ِ
:  اَّلله ُْ ، َكاَن َيْفَِل َثْوَبُه، َوحَيْلُِب )يِف َبْيتِِه؟ َقاَل ا ِمَن اْلَبرَشِ  َما َكاَن إاِله َبرَش،ا

 (.ََيُْدُم َنْفَسهُ َشاَتُه، وَ 

َنا َمْعَمٌر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن وقال ۞ اِق، َأْخَُبَ زه َثنَا َعْبُد الره : َحده

 
ِ
َََلَها َرُجٌل: َهْل َكاَن َرُسوُل اَّلله : َس ُْ :  َعاِئَشَة، َقاَل ُْ َيْعَمُل يِف َبْيتِِه؟ َقاَل

 
ِ
ََيِْصُف َنْعَلُه، َوََيِيُط َثْوَبُه، َوَيْعَمُل يِف َبْيتِِه َكاَم )  َنَعْم، َكاَن َرُسوُل اَّلله

 .(َيْعَمُل َأَحُدُكْم يِف َبْيتِهِ 

 

 ▲ ، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشةْبِن ُعْرَوة َعْن ِهَشام -٩٤
ِ
: َقاَل َرُسوُل اَّلله ُْ ، َقاَل

 :( ُكْم ُكْم أِلَْهلِِه َوَأنَا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ أِلَْهَِل، َوإَِذا َماَت َصاِحُبُكْم َخرْيُ

 (.َفَدُعوهُ 
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َثنَا ، فقالالرتمذي رواه  ُد ْبُن ُيوُسَف َقاَل: َحده مه َثنَا حُمَ ُد ْبُن حَيَْيى َقاَل: َحده مه َثنَا حُمَ : َحده

 .ُسْفَيانُ 

َأبِيِه، َعِن النهبِيِّ  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوُرِوَي َهَذا َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعنْ وقال: 

  ُمْرَسال،ا. 

 ْبِن اْلَفْضِل اْلَكاَلِعيُّ بِِحْمَص، فقال ،ورواه ابن حبان ۞
ِ
ُد ْبُن ُعَبْيِد اَّلله مه َنا حُمَ : َأْخَُبَ

ُد ْبُن يُ  مه َثنَا حُمَ يَى ْبُن ُعْثاَمَن، َقااَل: َحده ِك، َوحَيْ
َثنَا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد امْلَلِ َف، َعِن وُس َقاَل: َحده

 
ِ
: َقاَل َرُسوُل اَّلله ُْ َشَة َقاَل

، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائِ الثهْوِريِّ

 :َ ( ُكْم أِلَْهلِِه َوَأنَا خريكم ألهَل، وإذا مات صاحبكم ُكْم َخرْيَ َخرْيُ

 (.فدعوه

 اَل تذكروه إال بخري. :ُعوُه" َيْعنِي: "َفدَ : َقْوُلُه َقاَل َأبُو َحاتِمٍ 

ُد ْبُن حَيَْيى، َقااَل: ورواه ابن ماجه، فقال:  ۞ مه َثنَا َأبُو برِْشٍ َبْكُر ْبُن َخَلٍف َوحُمَ َحده

ِه ُعاَمَرَة ْبِن َثْوَباَن، َعْن َعطَ  َثنَا َأبُو َعاِصٍم، َعْن َجْعَفِر ْبِن حَيَْيى ْبِن َثْوَباَن، َعْن َعمِّ ، اَحده
ٍ
ء

ُكْم )، َقاَل: َعِن اْبِن َعبهاٍس، َعِن النهبِيِّ  ُكْم أِلَْهلِِه، َوَأنَا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ َخرْيُ

 (.أِلَْهَِل 
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 على نسائه وشفقته عليهن: ملسو هيلع هللا ىلصفي صبره  :والثالثون  الثامنالباب  -

٩٢-   
ِ
َثنِي َعْبُد اهلل ٍر، َعْن ِساَمٍك َأِِب ُزَميٍْل، َحده َثنِي عن ِعْكِرَمة ْبن َعامه  ْبُن َعبهاٍس، َحده

 ، َقاَل: )   ُعَمُر ْبُن اخْلَطهاِب 
ِ
نَِساَءُه، َقاَل:  ََلها اْعَتَزَل َنبِيُّ اهلل

 
ِ
ُُ امْلَْسِجَد، َفِإَذا النهاُس َينُْكُتوَن بِاحْلَََص، َوَيُقوُلوَن: َطلهَق َرُسوُل اهلل  َدَخْل

: أَلَْعَلَمنه َذلَِك اْليَْوَم، َقاَل: نَِساَءُه، َوَذلَِك َقْبَل َأْن ُيْؤَمرْ  ُُ َجاِب، َفَقاَل ُعَمُر، َفُقْل
َن بِاحْلِ

 
ِ
َْنِِك َأْن ُتْؤذِي َرُسوَل اهلل َُ َأِِب َبْكٍر، َأَقْد َبَلَغ ِمْن َش : َيا بِنْ ُُ ُُ َعىَل َعائَِشَة، َفُقْل َفَدَخْل

 ،َما يِل َوَما َلَك َيا اْبَن اخْلَطهاِب : ُْ ُُ َعىَل ، َفَقاَل َعَليَْك بَِعيَْبتَِك، َقاَل َفَدَخْل

 
ِ
َْنِِك َأْن ُتْؤذِي َرُسوَل اهلل ُُ هَلَا: َيا َحْفَصُة، َأَقْد َبَلَغ ِمْن َش  ُعَمَر، َفُقْل

ُِ َحْفَصَة بِنْ

؟ و 
ِ
ُِ َأنه َرُسوَل اهلل ، َلَقْد َعلِْم

ِ
، اَل حُيِبُِّك، َوَلْواَل َأنَا اهلل

 َلَطلهَقِك َرُسوُل 
ِ
 اهلل

ِ
ُُ هَلَا: َأيَْن َرُسوُل اهلل ، َفُقْل

ِ
ُْ َأَشده اْلُبَكاء ، َفَبَك

 َفِإَذا َأنَا بَِرَباٍح ُغاَلِم َرُسوِل ، ُُ َبِة، َفَدَخْل َنتِِه يِف امْلرَْشُ : ُهَو يِف ِخَزا ُْ ؟ َقاَل

 
ِ
َبِة، ُمَدلٍّ ِرْجَليِْه َعىَل نَ اهلل ِة امْلرَْشُ ا َعىَل ُأْسُكفه ُهَو وَ -ِقرٍي ِمْن َخَشٍب ، َقاِعد،ا

 
ِ
َْذِْن يِل  -َوَينَْحِدرُ  ِجْذٌع َيْرَقى َعَليِْه َرُسوُل اهلل : َيا َرَباُح، اْسَت ُُ َفنَاَدْي

 
ِ
، َفَلْم َيُقْل َشْيئ،اا، ِعنَْدَك َعىَل َرُسوِل اهلل ، َفنََظَر َرَباٌح إىَِل اْلُغْرَفِة، ُثمه َنَظَر إيَِله

: َيا رَ  ُُ  ُثمه ُقْل
ِ
َْذِْن يِل ِعنَْدَك َعىَل َرُسوِل اهلل ، َفنََظَر َرَباٌح إىَِل َباُح، اْسَت

َْذِْن يِل ِعنْ  : َيا َرَباُح، اْسَت ُُ ُُ َصْوِِت، َفُقْل ، َفَلْم َيُقْل َشْيئ،اا، ُثمه َرَفْع َك دَ اْلُغْرَفِة، ُثمه َنَظَر إيَِله
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ِ
 ، َفِإينِّ َأُظنُّ َأنه رَ َعىَل َرُسوِل اهلل

ِ
ُُ  ُسوَل اهلل َظنه َأينِّ ِجئْ

 
ِ
، َلئِْن َأَمَريِن َرُسوُل اهلل

ِ
َبنه  ِمْن َأْجِل َحْفَصَة، َواَّلل ِب ُعنُِقَها، أَلٌَْرِ بََِضْ

 
ِ
ُُ َعىَل َرُسوِل اهلل ََْوَمََ إيَِله َأِن اْرَقْه، َفَدَخْل ُُ َصْوِِت، َف َوُهَو  ُعنَُقَها، َوَرَفْع

ُه، َوإَِذا احْلَِصرُي َقْد َأثهَر ُمْضَطِجٌع َعىَل َحِص  ََْدَنى َعَليِْه إَِزاَرُه َوَليَْس َعَليِْه َغرْيُ ، َف ُُ رٍي، َفَجَلْس

 
ِ
َنِة َرُسوِل اهلل ي يِف ِخَزا ، َفِإَذا َأنَا بَِقْبَضٍة ِمْن َشِعرٍي يِف َجنْبِِه، َفنََظْرُت بَِبرَصِ

اِع، َوِمْثلَِها َقَرظ،اا يِف َناحِ  يَِة اْلُغْرَفِة، َوإَِذا َأفِيٌق ُمَعلهٌق، َقاَل: َفاْبَتَدَرْت َعيْنَاَي، َقاَل: َنْحِو الصه

، َوَما يِل اَل َأبِْكي َوَهَذا احْلَِصرُي َقْد َأثهَر يِف 
ِ
: َيا َنبِيه اهلل ُُ َما ُيْبِكيَك َيا اْبَن اخْلَطهاِب؟! ُقْل

َنتَُك اَل َأَرى فِيَها  ى يِف الثِّاَمِر َواأْلََْنَاِر، َجنْبَِك، َوَهِذِه ِخَزا إاِله َما َأَرى، َوَذاَك َقيرَْصُ َوكَِّْسَ

 
ِ
َُ َرُسوُل اهلل َنُتَك، َفَقاَل: َيا اْبَن اخْلَطهاِب، َأاَل َوَأنْ ، َوَصْفَوُتُه، َوَهِذِه ِخَزا

: َبىَل، َقاَل  ُُ ْنيَا؟، ُقْل ، َوَأنَ َتْرََض َأْن َتُكوَن َلنَا اآْلِخَرُة َوهَلُُم الدُّ ُُ ُُ َعَليِْه ِحنَي َدَخْل ا : َوَدَخْل

 َُ ؟ َفِإْن ُكنْ
ِ
َِْن النَِّساء ، َما َيُشقُّ َعَليَْك ِمْن َش

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ َأَرى يِف َوْجِهِه اْلَغَضَب، َفُقْل

يَل، َوِميَكائِيَل، َوَأنَا،  ، َفِإنه اهلَل َمَعَك، َوَماَلئَِكَتُه، َوِجُْبِ َوَأبُو َبْكٍر، َوامْلُْؤِمنُوَن َطلهْقَتُهنه

ُق َقْويِل الهِذي َأُقو ُُ َوَأمْحَُد اهللَ بَِكاَلٍم، إاِله َرَجْوُت َأْن َيُكوَن اهلُل ُيَصدِّ ، ُل َمَعَك، َوَقلهاَم َتَكلهْم

ُْ َهِذِه اآْلَيُة آَيُة التهْخيرِِي:  ، [٧]التحريم:﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿َوَنَزَل

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿

 النهبِيِّ [٤]التحريم:﴾ہ
ِ
ِن َعىَل َسائِِر نَِساء ُُ َأِِب َبْكٍر، َوَحْفَصُة َتَظاَهَرا ُْ َعائَِشُة بِنْ ، َوَكاَن
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 ِّإيِن ،
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ ؟ َقاَل: اَل، ُقْل  َأَطلهْقَتُهنه

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ ، َفُقْل

ُُ امْلَْسِجَد َوامْلُْسلِمُ   َدَخْل
ِ
 وَن َينُْكُتوَن بِاحْلَََص، َيُقوُلوَن: َطلهَق َرُسوُل اهلل

َ  نَِساَءُه، أَ  ُثُه َحتهى حَتََّسه ، َفَلْم َأَزْل ُأَحدِّ َُ ، َقاَل: َنَعْم، إِْن ِشئْ ُهْم َأنهَك ََلْ ُتَطلِّْقُهنه َُْخُِبَ ََنِْزُل، َف  َف

  اْلَغَضُب َعْن َوْجِهِه، َوَحتهى َكرَشَ َفَضِحَك،
ِ
، ُثمه َنَزَل َنبِيُّ اهلل ا َوَكاَن ِمْن َأْحَسِن النهاِس َثْغر،ا

 
ِ
ْذِع، َوَنَزَل َرُسوُل اهلل ِ ْْ ُُ َأَََشبهُث بِا ، َفنََزْل ُُ  ، َوَنَزْل

َُ يِف اْلغُ   إِنهاَم ُكنْ
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ ُه بِيَِدِه، َفُقْل ََنهاَم َيْمِِش َعىَل اأْلَْرِض َما َيَمسُّ ِة تِْسَعة،ا ْرفَ َك

ََْعىَل  ُُ بِ ُُ َعىَل َباِب امْلَْسِجِد، َفنَاَدْي يَن، َفُقْم ا َوِعرْشِ ْهَر َيُكوُن تِْسع،ا يَن، َقاَل: إِنه الشه َوِعرْشِ

 
ِ
ُْ َهِذِه اآْلَيُة:  َصْوِِت، ََلْ ُيَطلِّْق َرُسوُل اهلل ژ ژ  ﴿نَِساَءُه، َوَنَزَل

 ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ُُ َذلَِك اأْلَْمَر، َوَأنَْزَل اهلُل َعزه َوَجله آَيَة  [٢3]النساء:﴾ں ں ُُ َأنَا اْسَتنَْبْط َفُكنْ

 (.التهْخيرِيِ 

َثنَا  :فقال ،رواه مسلم ، َحده َثنَا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس احْلَنَِفيُّ َثنِي ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب، َحده َحده

 عكرمة به.

 

 ْبَن عن حَيْيَى بن سعيد األن  -٩١
ِ
، َأنهُه َسِمَع َعْبَد اهلل يِن ُعَبيُْد ْبُن ُحننَْيٍ صاري، َأْخَُبَ

ُث َقاَل: )   َعبهاسٍ  َََل ُعَمَر ْبَن اخْلَطهاِب َعْن آَيٍة، ، حُيَدِّ ُُ َسنَة،ا َوَأنَا ُأِريُد َأْن َأْس َمَكْث
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َََلُه، َهيَْبة،ا َلُه َحتهى َخَرَج َحاجًّ  ُُ َمَعُه، َفَلامه َرَجَع َفُكنها بَِبْعِض َفاَم َأْسَتطِيُع َأْن َأْس ا، َفَخَرْج

: َيا َأِمرَي  ُُ ُت َمَعُه، َفُقْل ُُ َلُه َحتهى َفَرَغ، ُثمه رِسْ الطهِريِق َعَدَل إىَِل اأْلََراِك حِلَاَجٍة َلُه، َفَوَقْف

 
ِ
َواِجِه، َفَقاَل: تِلَْك ِمْن َأزْ  امْلُْؤِمننَِي، َمِن اللهَتاِن َتَظاَهَرَتا َعىَل َرُسوِل اهلل

ُُ َلُه: وَحْفَصُة َوعَ  َََلَك َعْن َهَذا ُمنُْذ َسنٍَة، َفاَم ائَِشُة، َقاَل َفُقْل ُُ أَلُِريُد َأْن َأْس ، إِْن ُكنْ
ِ
اهلل

َُ َأنه ِعنِْدي ِمْن ِعْلٍم َفَسْلنِي َعنُْه، فَ  ُُ ِإْن كُ َأْسَتطِيُع َهْيَبة،ا َلَك، َقاَل: َفاَل َتْفَعْل، َما َظنَنْ نْ

، َحتهى َأنَْزَل ُتَك، َقاَل: َوَقاَل ُعَمُر: وَأْعَلُمُه َأْخَُبْ  ا  َأْمر،ا
ِ
َاِهلِيهِة َما َنُعدُّ لِلنَِّساء ْْ ، إِْن ُكنها يِف ا

ِ
اهلل

ُْ اهلُل َتَعاىَل فِيِهنه َما َأنَْزَل، َوَقَسَم هَلُنه َما َقَسَم، َقاَل: َفَبيْناََم َأنَا يِف َأْمٍر َأأْ   يِل اْمَرأَِِت: مَتُِرُه إِْذ َقاَل

ا َهاُهنَا؟ َوَما َتَكلُُّفِك يِف َأْمٍر ُأِريُدُه،  َ
ِ
، َوَل ُِ ُُ هَلَا: َوَما َلِك َأنْ َُ َكَذا َوَكَذا، َفُقْل َلْو َصنَْع

، َوإِنه ابْ  َُ َجَع َأنْ ُْ يِل: َعَجب،اا َلَك َيا اْبَن اخْلَطهاِب، َما ُتِريُد َأْن ُتَرا وَل نََتَك َلرُتَاِجُع َرُس َفَقاَل

 
ِ
َفآُخُذ ِرَدائِي، ُثمه َأْخُرُج َمَكايِن  :، َحتهى َيَظله َيْوَمُه َغْضَباَن، َقاَل ُعَمرُ اهلل

 
ِ
ُُ هَلَا: َيا ُبنَيهُة إِنهِك َلرُتَاِجِعنَي َرُسوَل اهلل ، َحتهى َأْدُخَل َعىَل َحْفَصَة، َفُقْل

ُْ َحْفَصُة: وَحتهى َيَظله َيْوَمُه غَ  ُرِك ْضَباَن؟ َفَقاَل : َتْعَلِمنَي َأينِّ ُأَحذِّ ُُ ِجُعُه، َفُقْل  إِنها َلنَُرا
ِ
اهلل

تِي َقْد َأْعَجَبَها ُحْسنَُها، َوُحبُّ َرُسو نهِك َهِذهِ اله ، َوَغَضَب َرُسولِِه، َيا ُبنَيهُة، اَل َيُغره
ِ
 لِ ُعُقوَبَة اهلل

 
ِ
َبتِي ِمنَْها، َفَكلهْمُتَها، إِيهاَها، ُثمه َخرَ  اهلل ُُ َحتهى َأْدُخَل َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة لَِقَرا ْج

، َحتهى َتْبَتِغَي َأْن َتْدُخ 
ٍ
ء َُ يِف ُكلِّ يَشْ ُْ يِل ُأمُّ َسَلَمَة: َعَجب،اا َلَك َيا اْبَن اخْلَطهاِب َقْد َدَخْل َل َفَقاَل

 
ِ
ْتنِي َعْن َبْعِض َما َوَأْزَواِجِه، َقاَل: فَ  َبنْيَ َرُسوِل اهلل ا َكََّسَ َََخَذْتنِي َأْخذ،ا
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، َوإَِذا  ُُ َأََايِن بِاخْلََُبِ ُُ ِمْن ِعنِْدَها، َوَكاَن يِل َصاِحٌب ِمَن اأْلَنَْصاِر إَِذا ِغْب ُُ َأِجُد، َفَخَرْج ُكنْ

ا ِمْن مُ  َُ َملِك،ا ، َوَنْحُن ِحينَئٍِذ َنَتَخوه ُُ َأنَا آتِيِه بِاخْلََُبِ اَن، ُذكَِر َلنَا َأنهُه ُيِريَغاَب ُكنْ ُد ُلوِك َغسه

ََََى َصاِحبِي اأْلَنَْصاِريُّ َيُدقُّ اْلَباَب، َوَقاَل:  َأْن َيِسرَي إَِليْنَا، َفَقِد اْمَتَْلَْت ُصُدوُرَنا ِمنُْه، َف

ايِنُّ؟ َفَقاَل: َأَشدُّ ِمْن َذلَِك، اْعَتَزَل  : َجاَء اْلَغسه ُُ  اْفَتِح اْفَتْح، َفُقْل
ِ
َرُسوُل اهلل

  ََْخُرُج َحتهى : َرِغَم َأنُْف َحْفَصَة َوَعائَِشَة، ُثمه آُخُذ َثْوِِب، َف ُُ َأْزَواَجُه، َفُقْل

 
ِ
، َفِإَذا َرُسوُل اهلل ُُ َبٍة َلُه ُيْرَتَقى إَِليَْها بَِعَجَلٍة، َوُغاَلٌم لَِرُسوِل  ِجئْ يِف َمرْشُ

 
ِ
َرَج  اهلل َُذَِن يِل، َقاَل ُعَمُر: َأْسَوُد َعىَل َرْأِس الده : َهَذا ُعَمُر، َف ُُ ِة، َفُقْل

 
ِ
ُُ َعىَل َرُسوِل اهلل ُُ َحِديَث ُأمِّ َسَلَمَة،  َفَقَصْص َهَذا احْلَِديَث، َفَلامه َبَلْغ

 
ِ
َم َرُسوُل اهلل َُ َرْأِسِه َتَبسه ٌء، َوحَتْ ، َوإِنهُه َلَعىَل َحِصرٍي َما َبيْنَُه َوَبيْنَُه يَشْ

، ِوَس  ا، َوِعنَْد َرْأِسِه ُأُهب،اا ُمَعلهَقة،ا اَدٌة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها لِيٌف، َوإِنه ِعنَْد ِرْجَليِْه َقَرظ،اا َمْضُبور،ا

 
ِ
ُُ َأثََر احْلَِصرِي يِف َجنِْب َرُسوِل اهلل يْ َ ، َفَقاَل: َما ُيْبِكيَك؟ َفَرأ ُُ ، َفَبَكيْ

، إِنه كَِّْسَ 
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ  َفُقْل

ِ
، َفَقاَل َرُسوُل اهلل
ِ
َُ َرُسوُل اهلل ا فِيِه، َوَأنْ ى َوَقيرَْصَ فِياَم ُُهَ

 ُْنيَا، َوَلَك اآْلِخَرة  (.: َأَما َتْرََض َأْن َتُكوَن هَلاَُم الدُّ

 .متفق عليه

َثنَا ُسَلْياَمُن ْبُن  :فقال ،واه البخارير ، َحده
ِ
َثنَا َعْبُد الَعِزيِز ْبُن َعْبِد اَّلله ٍل، َعْن باِلَ َحده

 حَيَْيى به. 
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يِن  :فقال ،ورواه مسلم  ْبُن َوْهٍب، َأْخَُبَ
ِ
َثنَا َعْبُد اهلل ، َحده يَِْلُّ

َثنَا َهاُروُن ْبُن َسِعيٍد اأْلَ َحده

يِن حييى به    .ُسَلْياَمُن َيْعنِي اْبَن باَِلٍل، َأْخَُبَ

۞  ، ِهيَم احْلَنَْظَِلُّ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَرا ُد ْبُن َأِِب ُعَمَر، َوَتَقاَرَبا يِف َلْفِظ وَحده مه َوحُمَ

َنا َمْعَمٌر،  اِق، َأْخَُبَ زه َنا َعْبُد الره َثنَا، وَقاَل إِْسَحاُق: َأْخَُبَ احْلَِديِث، َقاَل اْبُن َأِِب ُعَمَر: َحده

 ْبِن َأِِب َثْوٍر، َعنِ 
ِ
 ْبِن َعْبِد اهلل
ِ
، َعْن ُعَبيِْد اهلل ْهِريِّ ا اْبِن َعبهاٍس، َقاَل: ََلْ َأَزْل َحِريص،ا  َعِن الزُّ

َنَْيِ ِمْن َأْزَواِج النهبِيِّ  َ ْرأ َََل ُعَمَر َعِن امْلَ َتنْيِ َقاَل اهلُل َتَعاىَل:  َأْن َأْس ک  ﴿الله

ُُ َمَعُه، َفَلامه ُكنها بَِبْعِض [٤]التحريم:﴾ک گ گ گ گ ڳ ؟ َحتهى َحجه ُعَمُر َوَحَجْج

ِريِق، عَ  ََ، الطه ُُ َعىَل َيَدْيِه، َفَتَوضه َز، ُثمه َأََايِن، َفَسَكْب َداَوِة، َفَتَُبه ُُ َمَعُه بِاإْلِ َدَل ُعَمُر، َوَعَدْل

ََاِن ِمْن َأْزَواِج النهبِيِّ  : َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي، َمِن امْلَْرأَ ُُ َتاِن َقاَل اهلُل َعزه  َفُقْل الله

؟ َقاَل ُعَمُر: َواَعَجب،اا َلَك َيا اْبَن [٤]التحريم:﴾گ گ گ ڳک ک گ ﴿َوَجله هَلاَُم: 

: َكِرهَ  -َعبهاٍس  ْهِريُّ َلُه َعنُْه، َوََلْ َيْكُتْمُه و َقاَل الزُّ
ََ  َما َس
ِ
َقاَل: ِهَي َحْفَصُة َوَعائَِشُة،  -اهلل

ا نَ  ُب النَِّساَء، َفَلامه َقِدْمنَا امْلَِدينََة، ُثمه َأَخَذ َيُسوُق احْلَِديَث، َقاَل: ُكنها َمْعرَشَ ُقَرْيٍش َقْوم،ا
ْغلِ

ْمَن ِمْن نَِسائِِهْم، َقاَل: َوَكاَن َمنِْزيِل يِف  ا َتْغلُِبُهْم نَِساُؤُهْم، َفَطِفَق نَِساُؤَنا َيَتَعله َوَجْدَنا َقْوم،ا

ا َعىَل اْمَرأَِِت  ُُ َيْوم،ا ْب يِل، َفَتَغضه ََنْكَ َبنِي ُأَميهَة ْبِن َزْيٍد بِاْلَعَوا ِجُعنِي، َف ْرُت َأْن ، َفِإَذا ِهَي ُتَرا

: َما ُتنِْكُر َأْن ُأرَ  ُْ ِجَعنِي، َفَقاَل  إِنه َأْزَواَج النهبِيِّ اِجَعَك، َفوُتَرا
ِ
 اهلل
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ُُ َعىَل َحْفَصَة، فَ  ُُ َفَدَخْل يِْل، َفاْنَطَلْق اِجْعنَُه، َوَِتُْجُرُه إِْحَداُهنه اْلَيْوَم إىَِل الله : قُ َلرُيَ ُُ ْل

 
ِ
ِجِعنَي َرُسوَل اهلل : َأَِتُْجُرُه إِْحَداُكنه اْليَْوَم إىَِل َأََُرا ُُ : َنَعْم، َفُقْل ُْ ؟ َفَقاَل

ََْمُن إِْحَداُكنه َأْن  ، َأَفَت ، َوَخَِّسَ : َقْد َخاَب َمْن َفَعَل َذلَِك ِمنُْكنه ُُ : َنَعْم، ُقْل ُْ ْيِل؟ َقاَل الله

ِجِعي َغَضِب َرُسولِِه َيْغَضَب اهلُل َعَلْيَها لِ  ، اَل ُتَرا ُْ ؟ َفِإَذا ِهَي َقْد َهَلَك

 
ِ
ُْ َرُسوَل اهلل نهِك َأْن َكاَن ينِي َما َبَدا َلِك، َواَل َيُغره

يِه َشْيئ،اا، َوَسلِ
ََلِ ، َواَل َتْس

 
ِ
 َقاَل: -ُيِريُد َعائَِشةَ  -ِمنِْك  َجاَرُتِك ِهَي َأْوَسَم َوَأَحبه إىَِل َرُسوِل اهلل

 
ِ
، َفَينِْزُل َوَكاَن يِل َجاٌر ِمَن اأْلَنَْصاِر، َفُكنها َنَتنَاَوُب النُُّزوَل إىَِل َرُسوِل اهلل

ُث َأنه  ِه، َوآتِيِه بِِمْثِل َذلَِك. َوُكنها َنَتَحده ََِْينِي بَِخَُبِ اْلَوْحِي َوَغرْيِ ا، َفَي ا َوَأنِْزُل َيْوم،ا اَن غَ َيْوم،ا سه

ُُ  ُتنِْعُل اخْلَيَْل  َب َباِِب، ُثمه َناَدايِن، َفَخَرْج ، َفََضَ لَِتْغُزَوَنا، َفنََزَل َصاِحبِي، ُثمه َأََايِن ِعَشاء،ا

اُن؟ َقاَل: اَل، َبْل َأْعَظُم ِمْن َذلَِك  : َماَذا؟ َأَجاَءْت َغسه ُُ إَِلْيِه، َفَقاَل: َحَدَث َأْمٌر َعظِيٌم، ُقْل

ْت، َقْد نَِس  َوَأْطَوُل، َطلهَق النهبِيُّ  ُْ َحْفَصُة َوَخَِّسَ : َقْد َخاَب ُُ اَءُه، َفُقْل

ُُ َعىَل  ُُ َفَدَخْل ْبَح َشَدْدُت َعََله ثِيَاِِب، ُثمه َنَزْل ُُ الصُّ ْي ُُ َأُظنُّ َهَذا َكاِئن،اا، َحتهى إَِذا َصله ُكنْ

 
ِ
َقُكنه َرُسوُل اهلل : َأَطله ُُ ُْ َحْفَصَة َوِهَي َتْبِكي، َفُقْل : اَل َأْدِري، َها ؟ َفَقاَل

َِْذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل ُثمه  ُُ اْسَت ا َلُه َأْسَوَد، َفُقْل ُُ ُغاَلم،ا ََْي ََ َبِة، َف  ُهَو َذا ُمْعَتِزٌل يِف َهِذِه امْلَرْشُ

نَُْبِ فَ 
ِ
ُُ إىَِل امْل ُُ َحتهى اْنَتَهيْ ، َفاْنَطَلْق َُ ، َفَقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه، َفَصَم ، َفِإَذا جَ َخَرَج إيَِله ُُ َلْس

ُُ اْلُغاَلَم،  يال،ا ُثمه َغَلَبنِي َما َأِجُد، ُثمه َأََيْ
ُُ َقلِ ِعنَْدُه َرْهٌط ُجُلوٌس َيْبِكي َبْعُضُهْم، َفَجَلْس
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ُُ ُمدْ  ْي ، َفَوله َُ ، َفَقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه، َفَصَم َِْذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل ُثمه َخَرَج إيَِله : اْسَت ُُ ، بِ َفُقْل ا ر،ا

 
ِ
ُُ َعىَل َرُسوِل اهلل ْم ، َفَسله ُُ َفِإَذا اْلُغاَلُم َيْدُعويِن، َفَقاَل: اْدُخْل َفَقْد َأِذَن َلَك، َفَدَخْل

 َيا َُ ْق : َأَطله ُُ ، َفِإَذا ُهَو ُمتهِكٌئ َعىَل َرْمِل َحِصرٍي، َقْد َأثهَر يِف َجنْبِِه، َفُقْل

 نَِساَءَك؟ َفَرَفَع رَ 
ِ
، َوَقاَل: َرُسوَل اهلل  «اَل »ْأَسُه إيَِله

ِ
، َلْو َرَأيَْتنَا َيا َرُسوَل اهلل : اهلُل َأْكَُبُ ُُ  ، َفُقْل

ا َتْغلُِبُهْم نَِساؤُ  ُب النَِّساَء، َفَلامه َقِدْمنَا امْلَِدينََة َوَجْدَنا َقْوم،ا
ا َنْغلِ ُهْم، َوُكنها َمْعرَشَ ُقَرْيٍش َقْوم،ا

ِجُعنِي، َفَطِفَق نَِساُؤَنا َيَتَعلهمْ  ا، َفِإَذا ِهَي ُتَرا َِِت َيْوم،ا ُُ َعىَل اْمَرأ ْب َن ِمْن نَِساِئِهْم، َفَتَغضه

، إِنه َأْزَواَج النهبِيِّ 
ِ
: َما ُتنِْكُر َأْن ُأَراِجَعَك، َفَواَّلل ُْ ِجَعنِي، َفَقاَل ََنَْكْرُت َأْن ُتَرا َف

  اِجْعنَُه، َوَِتُْجُرُه إِْحَداُهنه اْليَْوَم : َقْد َخاَب َمْن َفَعَل َلرُيَ ُُ يِْل، َفُقْل إىَِل الله

ََْمُن إِْحَداُهنه َأْن َيْغَضَب اهلُل َعَلْيَها لَِغَضِب َرُسولِِه  ، َأَفَت َذلِِك ِمنُْهنه َوَخَِّسَ

 
ِ
َم َرُسوُل اهلل ، َفَتَبسه ُْ : َيا ؟ َفِإَذا ِهَي َقْد َهَلَك ُُ ، َفُقْل

ُُ عَ  ، َقْد َدَخْل
ِ
ُْ َجاَرُتِك ِهَي َأْوَسُم ِمنِْك، َرُسوَل اهلل نهِك َأْن َكاَن : اَل َيُغره ُُ ىَل َحْفَصَة، َفُقْل

 
ِ
َْنُِس َيا َرُسوَل  َوَأَحبُّ إىَِل َرُسوِل اهلل : َأْسَت ُُ َم ُأْخَرى، َفُقْل ِمنِْك، َفَتَبسه

، َقاَل: 
ِ
ُُ َفَرفَ «َنَعمْ »اهلل ، َفو، َفَجَلْس ُِ ُُ َرْأِِس يِف اْلَبيْ ُُ ِفيِه َشْيئ،اا يَ ا ْع ، َما َرَأيْ

ِ
، هلل ُردُّ اْلَبرَصَ

َع َعىَل َفاِرَس  تَِك، َفَقْد َوسه َع َعىَل ُأمه  َأْن ُيَوسِّ
ِ
: اْدُع اهلَل َيا َرُسوَل اهلل ُُ ، َفُقْل  إاِله َأَهب،اا َثاَلَثة،ا

ا، ُثمه َقاَل: أَ  وِم، َوُهْم اَل َيْعُبُدوَن اهلَل، َفاْسَتَوى َجالِس،ا َُ َيا اْبَن اخْلَطهاِب، َوالرُّ يِف َشكٍّ َأنْ
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، َوكَ 
ِ
: اْسَتْغِفْر يِل َيا َرُسوَل اهلل ُُ ْنَيا، َفُقْل ُْ هَلُْم َطيَِّباُِتُْم يِف احْلََياِة الدُّ َل َن اُأوََلَِك َقْوٌم ُعجِّ

 ، ِة َمْوِجَدتِِه َعَلْيِهنه ا ِمْن ِشده .َأْقَسَم َأْن اَل َيْدُخَل َعَلْيِهنه َشْهر،ا  َحتهى َعاَتَبُه اهلُل َعزه َوَجله

وَن َلْيَلة،ا َدَخَل  : ََلها َمََض تِْسٌع َوِعرْشُ ُْ يِن ُعْرَوُة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَل ََْخَُبَ : َف ْهِريُّ َقاَل الزُّ

 
ِ
َُ َأْن اَل َعََله َرُسوُل اهلل ، إِنهَك َأْقَسْم

ِ
: َيا َرُسوَل اهلل ُُ ، َبَدَأ ِِب، َفُقْل

ْهَر تِْسٌع  َتْدُخَل  ، َفَقاَل: إِنه الشه ُهنه يَن َأُعدُّ َُ ِمْن تِْسٍع َوِعرْشِ ، َوإِنهَك َدَخْل ا َعَلْينَا َشْهر،ا

، َفاَل َعَليِْك َأْن اَل َتْعَجَِل ِفيِه َحتهى  ا َشُة، إيِنِّ َذاكٌِر َلِك َأْمر،ا
وَن، ُثمه َقاَل: َيا َعائِ َوِعرْشُ

َِْمِري َأبََوْيِك، ُثمه   َعََله اآْلَيةَ  َتْسَت
َحتهى َبَلَغ [ ١٢]األحزاب: ﴾ھ ھ ھ ے﴿ :َقَرأَ

ُْ َعاِئَشُة: َقْد َعلَِم و، قَ [١٦]األحزاب:﴾ى ى﴿ ُمَرايِن اَل َْ  َأنه َأبََويه ََلْ َيُكوَنا لَِي
ِ
اهلل

؟ َفِإينِّ ُأِريُد اهللَ  ِمُر َأبََويه َْ : َأَويِف َهَذا َأْسَت ُُ : َفُقْل ُْ ِقِه، َقاَل اَر اآْلِخرَ بِِفَرا َة،  َوَرُسوَلُه َوالده

ُتَك، َفَقاَل هَلَا ال : اَل َُتُِْبْ نَِساَءَك َأينِّ اْخرَتْ ُْ يِن َأيُّوُب، َأنه َعاِئَشَة، َقاَل ََْخَُبَ بِيُّ نه َقاَل َمْعَمٌر، َف

.)ا، َوََلْ ُيْرِسْلنِي ُمَتَعنِّت،اا  : إِنه اهلَل َأْرَسَلنِي ُمَبلِّغ،ا

 

لفقراء أصحابه ورحمته  ملسو هيلع هللا ىلصفي تواضعه  :والثالثون  لتاسعاالباب  -

 بهم:

اِهٌد، َأنه َأبَا ُهَرْيَرةَ  قال: ُعَمر ْبن َذرٍّ  عن -٩3 َثنَا جُمَ َأللهِه الهِذي ، َكاَن َيُقوُل: )   َحده

 ُُ ُُ أَلَْعَتِمُد بَِكبِِدي َعىَل األَْرِض ِمَن اُْوِع، َوإِْن ُكنْ أَلَُشدُّ احلََجَر الَ إََِلَ إاِله ُهَو، إِْن ُكنْ
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ا َعىَل َطِريِقِهُم الهِذي ََيُْرُجوَن ِمنُْه، َفَمره َأبُو َبْكٍر،  َعىَل َبْطنِي ِمَن اُْوِع، َوَلَقْد َقَعْدُت َيْوم،ا

ََْلُتُه إاِله لِيُْشبَِعنِي، َفَمره َوََلْ َيْفَعْل، ُثمه مَ  ، َما َس
ِ
ََْلُتُه َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب اَّلله ََْلُتُه ره ِِب َفَس  ُعَمُر، َفَس

ََْلُتُه إاِله لِيُْشبَِعنِي، َفَمره َفَلْم َيْفَعْل، ُثمه َمره ِِب َأبُو الَقاِسمِ  ، َما َس
ِ
 َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب اَّلله

 ٍَّما يِف َنْفِِس َوَما يِف َوْجِهي، ُثمه َقاَل: َيا َأبَا ِهر ََ َم ِحنَي َرآيِن، َوَعَر  ،، َفَتَبسه

ََذَِن يِل، َفَدَخَل،  ََْذَن، َف ، َقاَل: احلَْق، َوَمََض َفَتبِْعُتُه، َفَدَخَل، َفاْسَت
ِ
: َلبهيَْك َيا َرُسوَل اَّلله ُُ ُقْل

: َأْهَداُه َلَك ُفالٌَن َأْو ُفاَلَنُة، َقاَل: َأبَ  ،  اَفَوَجَد َلَبن،اا يِف َقَدٍح، َفَقاَل: ِمْن َأيَْن َهَذا اللهَبُن؟ َقاُلوا ِهرٍّ

ِة  فه ِة َفاْدُعُهْم يِل، َقاَل: َوَأْهُل الصُّ فه ، َقاَل: احلَْق إىَِل َأْهِل الصُّ
ِ
: َلبهيَْك َيا َرُسوَل اَّلله ُُ ُقْل

َُْووَن إىَِل َأْهٍل َوالَ َماٍل َوالَ َعىَل َأَحٍد، إَِذا َأََْتُه َصَدَقٌة َبَعَث هِبَا إَِليْ  َُ اإِلْساَلِم، الَ َي ْم هِ َأْضيَا

َكُهْم فِيَها، فَ  ٌة َأْرَسَل إَِليِْهْم َوَأَصاَب ِمنَْها َوَأرْشَ َساَءيِن َوََلْ َيَتنَاَوْل ِمنَْها َشيْئ،اا، َوإَِذا َأََْتُه َهِديه

ُُ َأَحقُّ َأنَا َأْن ُأِصيَب ِمْن َهَذا اللهَبِن  ِة، ُكنْ فه : َوَما َهَذا اللهَبُن يِف َأْهِل الصُّ ُُ َبة،ا رَشْ َذلَِك، َفُقْل

ُُ َأنَا ُأْعطِيِهْم، َوَما َعَسى َأْن َيْبُلَغنِي ِمْن َهَذا اللهَبِن، َوََلْ  ى هِبَا، َفِإَذا َجاَء َأَمَريِن، َفُكنْ  َأَََقوه

 َوَطاَعِة َرُسولِِه 
ِ
ََْقَبُلوا،  َيُكْن ِمْن َطاَعِة اَّلله ََََْيُتُهْم َفَدَعْوُِتُْم َف ، َف ُبدٌّ

ََْذُنوا فَ  : َلبهيَْك َيا َرُسوَل َفاْسَت ُُ ، ُقْل ، َقاَل: َيا َأبَا ِهرٍّ
ُِ
ََذَِن هَلُْم، َوَأَخُذوا جَمَالَِسُهْم ِمَن الَبيْ

ُب َحتهى  ُجَل َفيرَْشَ ُُ ُأْعطِيِه الره َََخْذُت الَقَدَح، َفَجَعْل ََْعطِِهْم، َقاَل: َف ، َقاَل: ُخْذ َف
ِ
اَّلله

ُب َيْرَوى، ُثمه َيُردُّ َعََله القَ  ُب َحتهى َيْرَوى، ُثمه َيُردُّ َعََله الَقَدَح َفيرَْشَ ُجَل َفيرَْشَ ْعطِيِه الره
َُ َدَح، َف

ُُ إىَِل النهبِيِّ  َوَقْد َرِوَي الَقْوُم  َحتهى َيْرَوى، ُثمه َيُردُّ َعََله الَقَدَح، َحتهى اْنَتَهيْ
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َََخَذ الَقَدَح َفَوَضَعُه َعىَل َيدِ  : َلبهيَْك َيا َرُسوَل ُكلُُّهْم، َف ُُ ، ُقْل َم، َفَقاَل: َأبَا ِهرٍّ  ِه، َفنََظَر إيَِله َفَتَبسه

ْب، َفَقَعْدُت  ، َقاَل: اْقُعْد َفارْشَ
ِ
َُ َيا َرُسوَل اَّلله : َصَدْق ُُ ، ُقْل َُ ُُ َأنَا َوَأنْ ، َقاَل: َبِقي

ِ
اَّلله

، َفاَم َزاَل  ُُ ْب ْب، َفرَشِ ، َفَقاَل: ارْشَ ُُ ْب : الَ َوالهِذي َبَعثََك َفرَشِ ُُ ْب، َحتهى ُقْل َيُقوُل: ارْشَ

َب  ى َورَشِ َ َوَسمه ََْعَطيُْتُه الَقَدَح، َفَحِمَد اَّلله ا، َقاَل: َفََِريِن، َف ، َما َأِجُد َلُه َمْسَلك،ا بِاحلَقِّ

 (.الَفْضَلةَ 

َثنِيقال:  ،البخاريرواه  َثنَا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ  َحده  به. َأبُو ُنَعْيٍم َحده

   

 :بالحيوان والطير والحشرات ملسو هيلع هللا ىلصفي رحمته  :األربعون الباب  -

ُث َعِن احْلََسِن ْبِن  ،عن جرير بن حازم  -٩٤ َد ْبَن َأِِب َيْعُقوَب، حُيَدِّ مه ُُ حُمَ َقاَل: َسِمْع

 ْبِن َجْعَفرٍ 
ِ
 )، َقاَل:    َسْعٍد، َعْن َعْبِد اهلل

ِ
َبْغَلَتُه،  َركَِب َرُسوُل اهلل

 َوَأْرَدَفنِ 
ِ
ٌَ  ي َخْلَفُه، َوَكاَن َرُسوُل اهلل َز فِيِه َهَد َز َكاَن َأَحبه َما َتَُبه إَِذا َتَُبه

 ىَيْسَترِتُ بِِه، َأْو َحائُِش َنْخٍل، َفَدَخَل َحائِط،اا لَِرُجٍل ِمَن اأْلَنَْصاِر، َفِإَذا فِيِه َناِضٌح َلُه. َفَلامه َرأَ 

ُْ َعيْ النهبِيه   ، َحنه َوَذَرَف
ِ
، َفَمَسَح نَاُه، َفنََزَل َرُسوُل اهلل

ََمِل؟ َفَجاَء َشابٌّ ِمَن اأْلَنَْصاِر، َفَقاَل: َأنَا،  ْْ َتُه، َفَسَكَن َفَقاَل: َمْن َربُّ َهَذا ا ا ُه َورَسَ ِذْفَرا

تِي َملهَكَك اهلُل إِيهاَها، َفِإنه   ُتِيُعُه ُه َشَكاَك إيَِله َوَزَعَم َأنهَك َفَقاَل: َأال َتتهِقي اهلَل يِف َهِذهِ اْلَبِهيَمِة اله

 (.َوُتْدِئُبهُ 
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َثنَا َأِِب به -ومسلم خمترصا -رواه أمحد واللفظ له  َثنَا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َحده  .َحده

 

عن أِب إسحاَق الَشيباينِّ واملسعودي، عن احلسِن بن َسْعٍد، عن عبِد الرمحن بن   -٩٧

يف  كنا مع رسوِل اهلل قال: ) ،   عبد اهلل بن مسعود، عن أبيه

 ُْ رة فجعل ينا مُحهرة،ا معها َفْرَخاِن، فَخْذنا فرَخيها، فجاءِت احلُمه َسَفٍر، فانَطلق حلاجتِه، فرأ

وا ولَدها إليها.  تفُرُش، فجاء النبي  فقال: من َفَجَع هذِه بوَلدها؟ ُردُّ

: نحُن، قال: إنه ال ينبغي أن ورأى قريَة نمٍل قد َحَرْقناها، فقال: من َحَرق هذه؟ قلنا

ب بالنار إال َربُّ النار  (.يعذِّ

ثنا أبو صالح حمبوُب بن ُموسى، أخُبنا أبو إسحاَق  ، قال:رواه أبو داود يف السنن حده

، عن الشيباين به.  الَفَزاريُّ

َثنَا امْلَْسُعوِديُّ  قال: ورواه أمحد يف املسند، ۞ َثنَا َأبُو َقَطٍن عمرو بن اهليثم، َحده َحده

  :به ولفظه
ِ
ََْخَرَج  )َنَزَل َرُسوُل اهلل ، َفاْنَطَلَق إِْنَساٌن إىَِل َغْيَضٍة، َف َمنِْزال،ا

 
ِ
َُّ َعىَل َرْأِس َرُسوِل اهلل َرُة َتِر َوُرُءوِس  ِمنَْها َبْيَض مُحهَرٍة، َفَجاَءِت َاحْلُمه

ا، َقاَل َرُسوُل  َأْصَحابِِه، َفَقاَل: َأيُُّكْم َفَجَع َهِذِه؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمنَ  ُُ هَلَا َبْيض،ا اْلَقْوِم: َأنَا َأَصْب

 
ِ
 : اْرُدْدُه(.اهلل



     كأنك تراه  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف 

 
113 

، َعِن اْلَقاِسِم، واحْلََسِن ْبِن َسْعٍد، َعْن  ۞ َنا امْلَْسُعوِديُّ َثنَا َيِزيُد بن هارون، َأْخَُبَ وَحده

 
ِ
، َقاَل: َنَزَل َرُسوُل اهلل

ِ
مْحَِن ْبِن َعْبِد اهلل ، َفَذَكَر ِمْثَلُه، َوَقاَل: َمنْ  َعْبِد الره ِزال،ا

ُه َرمْحَة،ا هَلَا(.  )ُرده

 

من الحب والشوق في  ملسو هيلع هللا ىلصما جعل هللا له  :األربعون الحادي و الباب  -

 قلوب املؤمنين:

، َعِن النهبِيِّ    َعِن األَْعَرِج واللفظ له، وُهام بن منبه، َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ   -٩٩

 ََْنَِيه َعىَل َأَح ) :، َقاَل يِن َليَ َأَحبُّ إَِليِْه ِمْن َأْن َيُكوَن َلُه  ِدُكْم َزَماٌن، أَلَْن َيَرا

 (. ِمْثُل َأْهلِِه َوَمالِهِ 

 .متفق عليه من حديث أِب هريرة

َنا ُشَعْيٌب بن أِب محزة،  :فقال ،رواه البخاري َثنَا َأبُو الَياَمِن احلكم بن نافع، َأْخَُبَ َحده

َناِد به َثنَا َأبُو الزِّ  . َحده

اِم  قال: ،ومسلم ۞ َنا َمْعَمٌر، َعْن َُهه اِق، َأْخَُبَ زه َثنَا َعْبُد الره ُد ْبُن َراِفٍع، َحده مه َثنَا حُمَ َحده

 
ِ
َثنَا َأبُو ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل اهلل ، َفَذَكَر َأَحاِديَث ْبِن ُمنَبٍِّه، َقاَل: َهَذا َما َحده
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ِ
ََْنَِيه َعىَل َأَحِدُكْم : )َواله ِمنَْها: َوَقاَل َرُسوُل اهلل ٍد يِف َيِدِه َلَي مه ِذي َنْفُس حُمَ

يِن َأَحبُّ إَِلْيِه َمْن َأْهلِِه َوَمالِِه َمَعُهْم( يِن، ُثمه أَلَْن َيَرا  َيْوٌم َواَل َيَرا

يِن َمَعُهْم َأَحبُّ إَِليِْه ِمنْ   َأْهلِِه َوَمالِِه، َوُهَو  َقاَل َأبُو إِْسَحاَق: امْلَْعنَى ِفيِه ِعنِْدي، أَلَْن َيَرا

ٌر. ٌم َوُمَؤخه  ِعنِْدي ُمَقده

، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك  عن َهاِشم  -٩٥ ٍُ َثنَا َجَّْس بن فرقد، َعْن َثابِ ْبُن اْلَقاِسِم، َحده

    
ِ
يِن، َقاَل: َفَقاَل : )َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُُ إِْخَوا َوِدْدُت َأينِّ َلِقي

: َأَوَليَْس َنْحُن إِْخَوانََك؟ َقاَل: َأنُْتْم َأْصَحاِِب، َوَلِكْن  َأْصَحاُب النهبِيِّ 

يِن الهِذيَن آَمنُوا ِِب َوََلْ َيَرْويِن   (.إِْخَوا

 رواه أمحد يف املسند ثنا هاشم به.

َثنَا :قال ،الصحيح يف مسلم عند شاهد وله ۞ ْيُج  َأيُّوَب، ْبنُ  حَيْيَى َحده  نُ بْ  َورُسَ

ا ُحْجٍر، ْبنُ  َوَعَِلُّ  َسِعيٍد، ْبنُ  َتْيَبةُ َوقُ  ُيوُنَس، يع،ا
 َأيُّوَب  ْبنُ ا َقاَل - َجْعَفرٍ  ْبنِ  إِْساَمِعيَل  َعنْ  مَجِ

َثنَا يِن  -إِْساَمِعيُل  َحده   َرُسوَل  َأنه ) :   ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َعنْ  َأبِيِه، َعنْ  اْلَعاَلُء، َأْخَُبَ
ِ
 اهلل

 َة، َأََى ْقُُبَ  اهللُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنها ُمْؤِمننَِي، َقْومٍ  َدارَ  َعَلْيُكمْ  اَلمُ السه : َفَقاَل  امْلَ

َننَا، َرَأيْنَا َقدْ  َأنها َوِدْدُت  اَلِحُقوَن، بُِكمْ  َنَك؟ َأَوَلْسنَا: َقاُلوا  إِْخَوا   َرُسوَل  َيا إِْخَوا
ِ
: َقاَل  اهلل

ُننَا َأْصَحاِِب  َأنُْتمْ  ِذينَ  َوإِْخَوا َُوا  ََلْ  اله
َْ َُ  َكيَْف : َفَقاُلوا  ،َبْعدُ  َي ِت  ََلْ  َمنْ  َتْعِر

َْ تَِك؟ ِمنْ  ْعدُ بَ  َي  ُأمه
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  َرُسوَل  َيا
ِ
َُ : َفَقاَل  اهلل َلةٌ  ُغرٌّ  َخْيٌل  َلهُ  َرُجال،ا  َأنه  َلوْ  َأَرَأيْ  اَل أَ  هُبْمٍ  ُدْهمٍ  َخْيلٍ  َظْهَرْي  َبنْيَ  حُمَجه

 َُ   َرُسوَل  َيا َبىَل : َقاُلوا  َخيَْلُه؟ َيْعِر
ِ
ُمْ : َقاَل  اهلل ََُْونَ  َفِإَنه ا  َي نيَ  ُغرًّ

لِ ،اْلُوُضو ِمنَ  حُمَجه
ِ
 َوَأنَا ء

الُّ  اْلَبِعريُ  ُيَذادُ  َكاَم  َحْوِِض  َعنْ  ِرَجاٌل  َلُيَذاَدنه  َأاَل  احْلَْوضِ  َعىَل  َفَرُطُهمْ   َهُلمه  َأاَل  ُأنَاِدهيِمْ  الضه

ُمْ : َفُيَقاُل  ُلوا  َقدْ  إَِنه ََُقوُل  َبْعَدكَ  َبده اُس  َف ا ْحق،ا  (.ُسْحق،ا

َثنَا  :وروى أمحد يف املسند ۞ َثنَا َأبُو امْلُِغرَيِة عبد القدوس بن احلجاج، َقاَل: َحده َحده

مْحَِن اخلثعمي، َعْن َخالِِد  َثنِي َأِسيُد ْبُن َعْبِدالره اأْلَْوَزاِعيُّ عبدالرمحن بن عمرو، َقاَل: َحده

رْيِ  ُُ أِلَِِب مُجَُعَة ْبِن ُدَرْيٍك، َعْن عبدالله اْبِن حُمَ ْثنَا َحِديث،اا  -حبيب بن سباع-يٍز، َقاَل: ُقْل َحدِّ

 
ِ
ْينَا َمَع  َسِمْعَتُه ِمْن َرُسوِل اهلل ا )َتَغده ُثُكْم َحِديث،اا َجيِّد،ا َقاَل: َنَعْم، ُأَحدِّ

 
ِ
  َرُسوِل اهلل

ِ
اِح، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل َره ْْ  ، َأَحٌد َخرْيٌ َوَمَعنَا َأبُو ُعَبْيَدَة ْبُن ا

ِمنها، َأْسَلْمنَا َمَعَك، َوَجاَهْدَنا َمَعَك؟ َقاَل: َنَعْم، َقْوٌم َيُكوُنوَن ِمْن َبْعِدُكْم ُيْؤِمنُوَن ِِب َوََلْ 

 َيَرْويِن(.

k 
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 3 ........................................................... بني ي دي  املوضوع

 ٧ ..................... الرشيف ونسبه ملسو هيلع هللا ىلص له اهلل اصطفاء يف: األول الباب -

 ٥ ................................ وسيادته ملسو هيلع هللا ىلص مقامه عظيم يف: الثاين الباب -

 ٢٤ .................... وأسامئه شَنه وبدء ملسو هيلع هللا ىلص به البشارة يف: الثالث الباب -

بع الباب -  ٢3 .................... به اهلل خّصه وما ملسو هيلع هللا ىلص رسالته عموم يف: الرا

 ٢٩ ........ وفاته وحني عليه الوحي نزول حني ملسو هيلع هللا ىلص ِسنّه يف: اخلامس الباب -

 ٢٢ ............................................ )فصل: يف نعته وصفته اخلِلقية(

 ٢٢ .................................. ملسو هيلع هللا ىلص اخِللقية صفته يف: السادس الباب -

 ١١ ......................... ملسو هيلع هللا ىلص شعره وطول هيئته مجال يف: السابع الباب -

 ١٤ ........... ملسو هيلع هللا ىلص وجهه واستدارة فمه وصفة عينيه َشَكل يف: الثامن الباب -

 ١٧ ........................... ملسو هيلع هللا ىلص ومالحته وجهه بياض يف: التاسع الباب -
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 ١٩ ...................................... ملسو هيلع هللا ىلص صفته جوامع: العارش الباب -

 ١٦ .............................. ومسته وهديه( ملسو هيلع هللا ىلص)فصل يف صفاته اخلُلقية 

 ١٦ ................. واإلنجيل التوراة يف ملسو هيلع هللا ىلص صفته يف: عرش احلادي الباب -

 3٤ ........ خلقا الناس أحسن وأنه وحيائه ملسو هيلع هللا ىلص رمحته يف: عرش الثاين الباب -

 3٤ .......... قدما وأثبتهم قلبا الناس أشجع ملسو هيلع هللا ىلص أنه يف: عرش الثالث الباب -

بع الباب -  3٥ .......... نفسا وأسخاهم يدا الناس أجود ملسو هيلع هللا ىلص أنه يف: عرش الرا

 3٦ ....................... باحلق ملسو هيلع هللا ىلص وحكمه عدله يف: عرش اخلامس الباب -

 وحرصه مهب ورأفته كله أمره يف أمته عىل ملسو هيلع هللا ىلص تيسريه يف: عرش السادس الباب -

 ٤١ ...................................................................... عليهم

 وإباحته انيةالرهب عن وَنيه السمحة احلنيفية ملسو هيلع هللا ىلص اتباعه يف: عرش السابع الباب -

 ٤٥ .............................................................. الفرح يف اللهو

 ٧٤ ....................... والتعليم الدعوة يف ملسو هيلع هللا ىلص رفقه: عرش الثامن الباب -

 ٧٧ . واملعروَ الصحبة حق وحفظه تعاىل هلل ملسو هيلع هللا ىلص خلته: عرش التاسع الباب -

 ٧٦ .............................. أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص تكريمه يف: العرشون الباب -
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 ٩١ .............. واألطفال بالعيال ملسو هيلع هللا ىلص رمحته يف: والعرشون احلادي الباب -

 ٩٧ ................. أصحابه عىل وعطفه ملسو هيلع هللا ىلص رقته: والعرشون الثاين الباب -

 ٩٩ نفس وكل اْنائز ومع الذمة أهل مع ملسو هيلع هللا ىلص أدبه: والعرشون الثالث الباب -

بع الباب -  ٩٥ ............. وأهليهم األموات مع ملسو هيلع هللا ىلص أدبه يف: والعرشون الرا

 ٩٢ ... والفعل القول من الفحش ملسو هيلع هللا ىلص ابهاجتن يف: والعرشون اخلامس الباب -

 ٩٦ ..................... احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص أدبه يف: والعرشون السادس الباب -

 ٥٤ ............... ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص عرشته حسن يف: والعرشون السابع الباب -

 ٥١ ....... والنساء للضعفاء ملسو هيلع هللا ىلص معاملته حسن يف: والعرشون الثامن الباب -

 ٥١ ............... لْلطفال ملسو هيلع هللا ىلص معاملته حسن يف: والعرشون التاسع الباب -

 ٥٤ .............................. لنفسه ملسو هيلع هللا ىلص غضبه عدم يف: الثالثون الباب -

 ٥٤ ........ ملسو هيلع هللا ىلص وحلمه األذى عىل ملسو هيلع هللا ىلص صُبه يف: والثالثون احلادي الباب -

 ٥٦ ...................اهلل نعمة شكر يف ملسو هيلع هللا ىلص أدبه يف: والثالثون الثاين الباب -

 ٢٤ ...... له وأخشاهم باهلل اخللق أعلم ملسو هيلع هللا ىلص أنه يف: والثالثون الثالث الباب -

بع الباب -  ٢٢ ..... بالليل وقيامه نومه وعدم ملسو هيلع هللا ىلص قلبه يقظة يف: والثالثون الرا
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 ٢١ ...العبادة يف واجتهاده القرآن ملسو هيلع هللا ىلص خلقه أن يف: والثالثون اخلامس الباب -

 ٢٤ ............... وفراشه عيشه يف ملسو هيلع هللا ىلص زهده يف: والثالثون السادس الباب -

 ٢٢ ..... هلم ومعاونته ألهله ملسو هيلع هللا ىلص معاملته حسن يف: والثالثون السابع الباب -

 ٦٢ ........ عليهن وشفقته نسائه عىل ملسو هيلع هللا ىلص صُبه يف: والثالثون ثامنال الباب -

 ٦٦ .... مهب ورمحته أصحابه لفقراء ملسو هيلع هللا ىلص تواضعه يف: والثالثون التاسع الباب -

 ٢٤٢ ........... واحلرشات والطري باحليوان ملسو هيلع هللا ىلص رمحته يف: وناألربع الباب -

 قلوب يف والشوق احلب من ملسو هيلع هللا ىلص له اهلل جعل ما: واألربعون احلادي الباب -

 ٢٤3 .................................................................. املؤمنني

 

k 
 

 


